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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

التزم املعلحون في ميدان اإلشهتر القتنوني إثبتت هويتهم والسلطتت املسحدة إليهم.
وال اتحمل اإلدارة أاة مسؤولية فيمت اتعلق بمضمون اإلعالنتت.

 I.  -  إعالنات قانونية

PETS CLUB شركة
ش.م.م

397، س 2، املحل رقم 1، والد 

مطتع، امترة

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام  19ف2  نوفمبر   11 اوم  بتلربتط 

املسؤولية  محدودة  شركة  اأسيس 

ذات الخصتئص التتلية :

التسمية : PETS CLUB ش.م.م.

الهدف اإلجتمتعي :

الحيوانتت  نحتل  اربية وتسويق 

الحية(.

 ،2 س   ،397  : اإلجتمتعي  املقر 

املحل رقم 1، والد مطتع، امترة.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اقييد الشركة بتلسجل التجتري .

حدد   : اإلجتمتعي  الرأسمتل 
قدره  مبلغ  في  الشركة  رأسمتل 

فف.ففف.فف1 درهم مقسمة إلى ففف1 

حصة إجتمتعية قيمة الواحدة منهت 

جميعهت مكتتبة ومحررة  ففف.فف1، 

على الشكل التتلي  :

ف25  السيد محمد عتدل فحو�سي 

حصة.

ف25  العالم  محمد  �سي  السيد 

حصة.

السيدة هحد بلكتهية ف25 حصة.

السيد مهدي بوعميرة ف25 حصة.

امثل  التي  الحصص  محجموع 

الرأسمتل اإلجتمتعي ففف1 حصة.

محمد  السيد  تعيين   : التسيير 

بوعميرة  ومهدي  فحو�سي  عتدل 

كمسيران للشركة ملدة غير محدودة.

اقييد  ام  القتنوني  اإلاداع 
الشركة بتلسجل التجتري للمحكمة 
ديسمبر   12 اوم  لتمترة  اإلبتدائية 

19ف2 احت رقم 129197.
1 P

SOCIETE YAZIR
SARL AU

إعالن اوسيع املوضوع اإلجتمتعي
ااخذه  الذي  القرار  إثر  على 
الشريك الوحيد للشركة أعاله ام مت 

الي :
اإلجتمتعي  املوضوع  اوسعة   1-

للشركة  ليمثل األنشطة التتلية :
قطتع  واجهيزات  آليتت  اجترة   -

اربية الححل.
- اقدام اإلستشترات الفالحية.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع   2-
الضبط بتملحكمة اإلبتدائية بخحيفرة 
 12 بتتريخ  19/914ف2  رقم  احت 
التجتري  السجل  19ف2،  ديسمبر 

عدد 2897.
2 P

ZEN’IT EVOLUTION شركة
ش.م.م.ش.و

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

الرأسمتل اإلجتمتعي : ففف.فف1 
درهم

املقر اإلجتمتعي : عمترة ايت الرقم 
23 اجزئة الغحيس زنقة 2 الطتبق 3 

املكتب 11 املعتريف الدارالبيضتء
السجل التجتري رقم 423ف43 

الدارالبيضتء

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

قرر  19ف2  نوفمبر   27 بتتريخ 

 ZEN’IT شركة  في  الوحيد  الشريك 

EVOLUTION، حل الشركة وتعيين 

كمصفي   دريس  مهدي  السيد 

في  التصفية  مقر  واحداد  للشركة 

اجزئة الغحيس   23 الرقم  ايت  عمترة 

زنقة 2 الطتبق 3 املكتب 11 املعتريف 

الدارالبيضتء.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلدارالبيضتء  التجترية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم ف72288.
بمثتبة ملخص وبيتن

3 P

مكتب اإلستشترة

FIDUTEMA

ش.م.م

رقم 136 شترع القتهرة الطتبق األول شقة رقم 

1 كومطراف 1 امترة

الهتاف : 537.64.42.48ف

الفتكس : 537.64.47.64ف

 TRANS ABOU MARWANE
SARL

إعالن عن اصفية الشركة
ف2  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 TRANS قررت شركة  19ف2  نوفمبر 

على مت   ABOU MARWANE SARL

الي :

 TRANS ABOU لشركة  اصفية 

السيد  وتعيين   MARWANE SARL

للشركة   كمصفي  الزين  هشتم 

136 شترع  وعحوان التصفية هو رقم 

القتهرة كمطراف 1 امترة.

اإلاداع  ثم    : القتنوني  اإلاداع 

بتملحكمة  الضبط  بكتتبة  القتنوني 

ديسمبر   12 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2، احت رقم 3448ف1.

4 P

مكتب اإلستشترة

CCM CONSEILS

ش.م.م

رقم 136 شترع القتهرة الطتبق األول شقة رقم 

2 كومطراف 1 امترة

الهتاف : 537.64.42.48ف

الفتكس : 537.64.47.64ف

 SNACK LOUSSAOUI

SARL AU

إعالن عن اصفية الشركة

ف2  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 SNACK 19ف2 قررت شركة  نوفمبر 

LOUSSAOUI SARL AU على مت الي :

 SNACK لشركة  اصفية 

وتعيين    LOUSSAOUI SARL AU

كمصفية  اعبتري  ححتنة  السيدة 

حي  هو  التصفية  وعحوان  للشركة  

العبتدي ابريكة رقم 111 امترة :

اإلاداع  ثم    : القتنوني  اإلاداع 

بتملحكمة  الضبط  بكتتبة  القتنوني 

ديسمبر   9 بتتريخ  بتمترة  اإلبتدائية 

19ف2، احت رقم 2865.

5 P



(7 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

مكتب الحستبتت  واإلستشترة

CCM CONSEILS

ش.م.م

رقم 136 شترع القتهرة كومطراف 1 امترة

الهتاف : 537.64.42.48ف

الفتكس : 537.64.47.64ف

 MOULTAKA AL AILM
SARL AU

إعالن عن تغيير مقر الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  قررت  19ف2  نوفمبر   12

 MOULTAKA AL AILM SARL AU

على مت الي :

تغيير مقر الشركة إلى العحوان   1-

التتلي : الشقة بتلطتبق الثتلث الكتئحة 

بحي املسرور 1 شترع محمد الختمس 

رقم 242 امترة.

األست�سي  القتنون  احيين   2-  

للشركة.

بكتتبة   : القتنوني  اإلاداع  ثم 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2، احت رقم  12 ديسمبر  بتتريخ 

3453ف1.

6 P

SAFOUANE KHALLOUشركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 

درهم

املقر اإلجتمتعي : 6 زنقة ضتاة عوا 

الطتبق الرابع االشقة 16 أكدال 

الربتط

بعد اداوالت 4 نوفمبر 19ف2، قرر 

اإلستثحتئي حل شركة  العتم  الجمع 

  SAFOUANE KHALLOU SARL AU

واصفيتهت الحبية.

العتم  الجمع  عين  الغرض  لهذا 

كمصفي للشركة السيد مروان اهل 

الحداقة  إقتمة  ب  الستكن  خلو، 

العيتادة   9 9ف1 شقة  الضحى عمترة 

مع امكيحه بجميع الصالحيتت  سال، 

من أحل اصفية شتملة.

مقر التصفية عين في 6 زنقة ضتاة 

أكدال   16 عوا الطتبق الرابع الشقة 

ملحضر  القتنوني  الوضع  الربتط، 

املحكمة  بمقر  وضع  التصفية، 

ديسمبر   16 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم 2ف79.
اوقيع :

 مروان اهل خلو

7 P

METIS TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت : ففف.ف1 درهم

املقر التجتري : زنقة ضتاة الرومي 

شقة رقم 5 عمترة 13 أكدال الربتط

السجل التجتري : 141275

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتتريخ 

بتتريخ  وسجل  19ف2  سبتمبر   19

ام اأسيس مت الي   19ف2  أكتوبر   14

شركة ذات الخصتئص التتلية :

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

 METIS  : التجترية  العالمة 

.TECHNOLOGIES

الهدف التجتري :

اقدام الخدمتت لشركتت أخرى.

اصميم البرامج وعرض الخدمتت.

املقر التجتري : زنقة ضتاة الرومي 

شقة رقم 5 عمترة 13 أكدال الربتط.

املدة : 99 سحة ابتداء من تسجيلهت 

بتلسجل التجتري.

رأسمتل الشركة : ففف.ف1 درهم.

البشير  رضت  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  الشركة  مسير  البوهتلي 

محدودة.

اإلاداع  ثم    : القتنوني  اإلاداع 

لإلستثمتر  الجهوي  بتملركز  القتنوني 

بوالاة الربتط سال زمور زعير بتتريخ 

19ف2، احت رقم  السجل  7 نوفمبر 

التجتري 141275.
لإلاداع والنشر

التسيير

8 P

LOGI VIANDE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 رأسمتلهت : ففف.ففف.1 درهم

املقر اإلجتمتعي : شترع جعفر 

الصداق إقتمة الحخيل أكدال 

الربتط

RC N°8587ف

إشعتر بعدم حل الشركة
غير  العتمة  الجمعية  قررت 

19ف2  اونيو   29 املحعقدة  العتداة 

للشركة املحدودة املسؤولية بشريك 

وحيد LOGI VIANDE SARL AU بأنه 

بتلرغم  للشركة  تسوية  أاة  اتم  لن 

الرأسمتل  أن رأسمتلهت أقل من ربع 

اإلجتمتعي.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  أنجز 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر   25 بتتريخ 

3127ف1.
بمثتبة مقتطف وبيتن

املسير

9 P

PERTINEO SNC
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر اإلجتمتعي : عمترة 51 شقة 12 

فدازا الربتط

RC N°141871

إشعتر بتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-

أقيم  19ف2  نوفمبر   28 بتلربتط 

نظتم اأسي�سي لشركة اضتمن وذات 

امليزات التتلية :

.PERTINEO SNC : التسمية

الحصتئن في   : املوضوع اإلجتمتعي 

التسيير ومواكبة الشركتت.

في  حدد   : الشركة  رأسمتل 

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

للحصة  فف1درهم  قيمة  من  حصة 

الواحدة.

اوم  من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
اقييدهت بتلسجل التجتري.

املقر اإلجتمتعي : عمترة 51 شقة 12 
فدازا الربتط.

جواهري  امين  السيد   : التسيير 
رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل 
بموجب القتنون األست�سي   A71525ف

للشركة .
بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ثم    2-
التجتري لدى املحكمة التجترية بتلربتط 

اجت رقم 141871.
 بمثتبة مقتطف وبيتن

املسير

10 P

 AFRIC CHIMIE &
CONSULTANTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
برأسمتل : فف.ففف.ففف.5 درهم

املقر اإلجتمتعي : 37 جالل الدان 
السيوطي الدارالبيضتء

السجل التجتري :29437
I- حسب عقد البيع املؤرخ ب 15 

متي 18ف2، اقرر مت الي :
إجتمتعية،  حصة  ففف2  بيع 
   JEAN LOUIS السيد  طرف  من 
داخل  امتلكهت  التي   PACCANARI
 AFRIC CHIMIE & الشركة  
السيد  لفتئدة   CONSULTANTS

.OTHMAN BENJELLOUN
اإلاداع القتنوني من طرف  ام    -II
املحكمة التجترية بتلدارالبيضتء احت 
رقم 722981 بتتريخ ف1 ديسمبر 19ف2.

لإلاداع والنشر

11 P

BATISCORP
شركة ذات املسؤوية املحدودة 
الرأسمتل : فف.ففف.فف1درهم

املقر اإلجتمتعي : 17، زنقة بنيل 
الدارالبيضتء

السجل التجتري : 275ف13
التعريف الجبتئي : 68882ف1

بمقت�سى العقد العرفي للجمع العتم 
اإلستثحتئي املؤرخ ب 21 نوفمبر 19ف2 

قرر شركتء الشركة مت الي :
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التصفية  اقرير  على  املوافقة 

وحستبتت التصفية النهتئية للشركة.

الكتمل  التفريغ  املصفي  محن 

والنهتئي لوالاته.

للتصفية  الختتمي  التثبيت 

النهتئية للشركة.

طرف  من  القتنوني  اإلاداع  ام  

بتلدارالبيضتء  التجترية  املحكمة 

 11 بتتريخ   722985 رقم  احت 

ديسمبر 19ف2.
لإلاداع والنشر

12 P

CZ INVEST
S.A.R.L

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   )1

أكتوبر   17 بتتريخ  بتلدارالبيضتء، 

19ف2، اتضمن محضر الجمع العتم 

قرر   CZ INVEST S.A.R.L لشركة 

شركتء الشركة مت الي :

ومسير  الوحيد  الشريك  وفتة   -

 GERVAIS السيد  املذكورة  الشركة 

.GREGORIS

- بيتن ورثة الشريك الوحيد.

شكل  على  الشركة  استمرارية   -

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

متعددة الشركتء.

املتل  لرأس  النهتئي  -التوزيع 

اإلجتمتعي.

- قبول الشركتء الجدد :

.Brice GREGORIS السيد 

 David Jean François السيد 

.GREGORIS

السيد Cyril GREGORIS والسيد  

.David GREGORIS

 Brice GREGORIS تعيين السيد-

 David Jean François والسيد 

مسيران  بصفتهم   GREGORIS

للشركة املذكورة أعاله.

- تعدال القتنون األست�سي لشركة 

. CZ INVEST SARL

 7 البحدان  تعدال  ام  بتلتتلي   )2

و15 من القتنون التأسي�سي للشركة.

بمقت�سى عقد رسمي مشهود   )3

وفتء  األستتذة  طرف  من  عليه 

بتلدارالبيضتء،  موثقة  الحقتري، 

ام تعدال  19ف2،  أكتوبر   28 بتتريخ 

 CZ لشركة  األست�سي  القتنون 

.INVEST SARL

بسجل  القتنوني  اإلادع  ام   )4

بن  بمداحة  التجترية  املحكمة 

19ف2  نوفمبر   13 بتتريخ  سليمتن، 

احت رقم ف19/181.
لإلستخالص والنشر

13 P

 SOCIETE EDIFICE

LOGISTICS EDILOG
SARL AU

إعالن بتلحل والتصفية
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

 EDIFICE LOGISTICS لشركة 

 15 بتتريخ   EDILOG SARL AU

أكتوبر 19ف2 قرر القرارات التتلية :

الحل والتصفية املسبقة للشركة 

بتعيين السيد ضيف محمد كمصفي 

إقتمة  سومية  زنفة  بتملقر  الشركة 

الرقم  الختمس  الطتبق   3 شهرزاد 

رقم  وفق  الدارالبيضتء  الحخيل   22

التجترية  بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع 

 15 بتتريخ  2ف7215  عدد  احت 

أكتوبر 19ف2 بتلدارالبيضتء.

14 P

SAM ET MED
SARL

RC : 258747

العتم  اإلجتمتع  ملحضر  وفقت 

أكتوبر   14 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

 SAM ET MED SARL 19ف2 لشركة

برأسمتل فف.ففف.فف1 قرر مت الي :

افويت   : افويت حصص الشركة 

استيرة  السيدة  من  حصة  ففف1 

والسيدة  بشير  برود  والسيد  سعيد 

عبد  السيد  إلى  السعداة  برواد 

اللطيف متهر.

- استقتلة السيد املسير : استقتلة 

السيدة استيرة سعيد والسيد برود 

بشير كمسيران للشركة.

- تعيين مسير للشركة : تعيين عبد 

اللطيف متهر كمسير جداد للشركة.

في  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

املحكمة التجترية بتلربتط احت عدد 

721294 بتتريخ26 نوفمبر 19ف2.

15 P 

BAIA-WASSETTE
SARL AU

RC : 368405

العتم  اإلجتمتع  ملحضر  وفقت 

اإلستثحتئي املؤرخ في 6 نوفمبر 17ف2 

 BAIA-WASSETTE SARL لشركة 
قرر فف.ففف.فف1  برأسمتل   AU 

مت الي :

افويت   : افويت حصص الشركة 

ففف1 حصة من السيد محمد امين 

البكوري إلى السيد ختلد البكوري.

- استقتلة املسير : استقتلة السيد 

محمد امين البكوري كمسير للشركة.

تعيين   : للشركة  مسير  تعيين   -

ختلد البكوري كمسير جداد للشركة.

في  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

بتلدارالبيضتء  التجترية  املحكمة 

 9 بتتريخ  71ف629فف  عدد  احت 

مترس 17ف2.

16 P

STE. AAMAR CONSULTING
SARL

رأسمتلهت : فف.ففف.ف3 درهم

مقرهت : حي الوحدة 2 شترع الفجيرة 
رقم 3 العيون

تعدال قتنوني
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

بتتاخ 9 ديسمبر 19ف2 امت املصتدقة 

من طرف الشركتء على مت الي :

ام   : إجتمتعية  حصص  افويت 

اململوكة  الحصص   افويت مجموع 

للسيد وازاض املهدي لفتئدة السيد 

اعمر محمد.

اوسيع الهدف اإلجتمتعي للشركة.
للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
القتنوني بتملحكمة اإلبتدائية بتلعيون 
احت رقم  19ف2  ديسمبر   13 بتتريخ 

25ف19/3ف2.
17 P

AFROHASS
اأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -I
19ف2، امت  ف3 أكتوبر  بتلربتط اوم 
لشركة  التأسي�سي  القتنون  صيتغة 
الخصتئص  لهت  املسؤولية  محدودة 

التتلية :
.AFROHASS : التسمية

الهدف : مقتول في التدبير الفالحي.
نوبتليت  زنقة   : اإلجتمتعي  املقر 
أكدال  بلوك ي   17 قطتع   4 اجزئة 

الريتض الربتط.
من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيس الشركة.
الرأسمتل : حدد رأسمتل الشركة 

في مبلغ ففف.فف1.
 Mr. عهد تسيير الشركة   : اإلدارة 

.TAOUFIK LACHKAR
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

غتاة 31 ديسمبر.
ام اإلاداع القتنوني وتسجيل   -II
الشركة بتلسجل التجتري للمحكمة 
نوفمبر   4 بتتريخ  بتلربتط،  التجترية 

19ف2، احت رقم 7ف1412.
19 P

FOOD CORPORATE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمتلهت : فف.ففف.ففف.2 درهم
275 شترع الزرقطوني، ففف2، 

الدارالبيضتء-أنفت
ابعت ملدوالت الجمع العتم غير   -I
19ف2،  سبتمبر   11 بتتريخ  العتدي 
لشركة FOOD CORPORATE شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
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فف.ففف.ففف.2  رأسمتلهت   وحيد 
 CHEZ اإلجتمتعي  ومقرهت  درهم، 
 BUSINESS TRAD GARDEN SARL
ففف2،  شترع الزرقطوني،   AU 275

الدارالبيضتء-أنفت اقرر مت الي :
 CHEZ 1 تغيير املقر اإلجتمتعي من-
 BUSINESS TRAD GARDEN SARL
ففف2،  شترع الزرقطوني،   AU 275
الدارالبيضتء-أنفت إلى معرض اجتري 
ميحتء  الدارالبيضتء  القطتر  ملحطة 

محل ب ف1.
-2 احيين الحظتم األست�سي.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد   II
بتلدارالبيضتء  التجترية  املحكمة 
رقم  احت  19ف2  ديسمبر   12 اوم 

.723312
20 P

MEDMAK
SARL

إعالن عن الحل املسبق للشركة
 MEDMAK شركة  اجتمع شركتء 
 29 اوم  استثحتئي  جمع  في   SARL

أغسطس 19ف2، وقرر مت الي :
- الحل املسبق للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   -
التجترية بتلربتط احت عدد 2595.

21 P

FITECO
SARL

CABINET COMPTABLE AGREE
DOMICILIATION

CREATION DE SOCIETES

BANATRAF
SARL AU
بتنتاراف

ش.د.م.م لشريك واحد
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأسمتلهت : فف.ففف.فف1 درهم

املقر اإلجتمتعي : 58 زنقة محمد 
صدقي الطتبق األول الدارالبيضتء

اأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ببرشيد،  16ف2  احتار   13 اتريخ 
ذات  األست�سي لشركة  القتنون  حرر 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
ذات املواصفتت التتلية :

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 
واحد. بشريك  املحدودة  املسؤولية 
اإلسم اإلجتمتعي : نيهت نيوز ش.د.م.م 

بشريك واحد.
املوضوع اإلجتمتعي : 

واإلنعتش  البحتء  خدمتت  جميع 
العقتري.

58 زنقة محمد   : املقر اإلجتمتعي 
صدقي الطتبق األول الدارالبيضتء.

املدة : 99 سحة.
ارافع   : اإلجتمتعي  الراسمتل 
الرأسمتل اإلجتمتعي إلى فف.ففف.فف1 
حصة  ففف1  على  مقسمة  درهم، 
درهم  فف1  فئة  من  إجتمتعية 
للواحدة، مكتبة في املجموع كلهت كمت 

الي :
السيد الخلفي عبد الواحد ففف1 

حصة.
التسيير : عهد به للشريك الواحد 
السيد الخلفي عبد الواحد ملدة غير 

محدودة.
ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 
 28 بتتريخ  بتلدارالبيضتء  التجترية 

احتار 16ف2 احت رقم594478فف.
22 P

FITECO
SARL

CABINET COMPTABLE AGREE
DOMICILIATION

CREATION DE SOCIETES

MONDAVIATION
SARL AU

موند أفيتسيون
ش.د.م.م لشريك واحد

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

رأسمتلهت : فف.ففف.ف1 درهم
املقر اإلجتمتعي : 75 شترع 11 احتار 
الطتبق 1 الشقة 169 الدارالبيضتء

الحل املبكر
مؤرخ  عرفي  مستحد  بمقت�سى 
بتلدارالبيضتء بتتريخ 15 أبريل 19ف2 
موند  لشركة،  الواحد  الشريك  قتم 
 MONDAVIATION أفيتسيون 

SARL AU وهي شركة ذات  املسؤولية 

البتلغ  واحد،  بشريك  املحدودة 

رأسمتلهت فف.ففف.ف1 درهم، والكتئن 

 75 بتلدارالبيضتء،  الرئي�سي  مقرهت 

شترع 11 احتار الطتبق 1 الشقة 169 

الدارالبيضتء، بتحرير وصيتغة قرار 

الشريك الواحد وهو كتلتتلي :

إستقتلة مسيرة الشركة ، السيدة 

لفغتني فريدة.

إلى  بتلحظر  للشرك  املسبق  الحل 

استحتلة اإلستمرارية.

فريدة  لفغتني  السيدة  تعيين 

عدد  الوطحية  تعريفهت  بطتقة    

97فB215( بصفتهت مصفية .

التصفية  محل  احداد 

احتار   11 شترع   75 بتلدارالبيضتء 

الطتبق 1 الشقة 169 .

القتنوني  اإلاداع  جرى 

التجترية  املحكمة  ضبط  بكتتبة 

3325ف7  عدد  احت  بتلدارالبيضتء 

بتتريخ 23 متي 19ف2.

23 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

AU CAPITAL DE : 1فف.ففف.فف DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM.

MAJID APPT N°3 TIFLET

SOCIETE FRAN-TIR
SARL

تغيير املقر
العتم اإلستثحتئي  الجمع  بموجب 

19ف2 قرر  5 ديسمبر  املحعقد بتتريخ 

.FRAN-TIR SARL الشركتء لشركة

تغيير املقر اإلجتمتعي : من العحوان 

املواريد حي الدالية ايفلت إلى العحوان 

مزورفة مقتم الطلبة ايفلت.

القتنون  اجداد  ام  وبذلك 

األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلخميستت  اإلبتدائية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 1214.

 24 P

 TRIPLE A LUXURY AND

SPORT CARS SERVICES
SARL

استثحتئي   عتم  جمع  بمقت�سى 

حرر في الربتط 16 سبتمبر 19ف2 قرر 

 TRIPLE A LUXURY الشركة  شركتء 

 AND SPORT CARS SERVICES

SARL  ش.م.م مت الي :

من  القتنوني  الشكل  تعدال 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

طرف  من  حصة  ف999  افويت 

السيد عثمتن االكتف إلى السيد عبد 

اإلله يعفور.

افويت ف1 حصة من طرف السيد 

إدريس الكرعي إلى السيد عبد اإلله 

يعفور.

االكتف  عثمتن  السيد  استقتلة 

من محصبه كمسير للشركة.

يعفور  اإلله  عبد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

من   13  7.6.1 املواد  تعدال 

القتنون األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  بتملحكمة  الضبط 

في   35885 احت رقم  بتلدارالبيضتء 

13 ديسمبر 19ف2.

25 P

ARMA IFRANE
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 2.000.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : PARC

 COMMUNAL RTE AIN AGHBAL

AZROU

RC : 1191

تغيير تسمية الشركة
بمقت�سى الجمع العتم  غير عتدي 

بتملقر  19ف2  نوفمبر   4 في  املحعقد 

اإلجتمتعي للشركة بأزرو، قرر متالي :
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من  الشركة  تسمية  تغيير 

إلى   DERICHEBOURG IFRANE

.ARMA IFRANE

وقد ام اإلاداع القتنوني بتملحكمة 

 1191 رقم  احت  بأزرو  اإلبتدائية 

بتتريخ 16 ديسمبر 19ف2 .

26 P

 COFACE SERVICES

MAGHREB
س.ت الدارالبيضتء رقم 789.ف17

نقل املقر اإلجتمتعي للشركة
 29 بتتريخ  محضر  بموجب   -I

قرر الشريك الوحيد  19ف2،  أكتوبر 

 COFACE SERVICES للشركة 

مسؤولية  ذات   MAGHREB

محدودة ذات شريك وحيد رأسمتلهت 

مقرهت  كتن  التي  درهم،  ففف.فف2.5 

إقتمة  بتلدارالبيضتء،  اإلجتمتعي 
زنقة ابحو   ،13 رقم   3 الطتبق  بتمليي، 

طفيل، مت الي :

للشركة  اإلجتمتعي  املقر  نقل   -

انفت  شترع   225 التتلي  العحوان  إلى 

الدارالبيضتء.

- تعدال القتنون األست�سي للشركة 

بتلتوافق.

القتنوني  اإلاداع  إنجتز  ام   -III

التجترية  بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 

ديسمبر19ف2،   12 في  بتلدارالبيضتء 

احت رقم فف7233.
املسير

27 P

 ARCONIC FIXATIONS

CASABLANCA
س.ت الدارالبيضتء رقم 323.299

تغيير في التسيير
I- وفقت للمحضر املؤرخ بتتريخ 18 

قرر الشريك الوحيد  19ف2،  أكتوبر 

 ARCONIC FIXATIONS للشركة 

ذات  شركة   CASABLANCA

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

ففف.27 اورو، والكتئن   رأسمتلهت 

بتلدارالبيضتء  اإلجتمتعي  مقرهت 

الحواصر،  بترك  ميد  الحرة  املحطقة 

49،50،53،54،و55،  رقم  اجزئة 

قرر مت الي :

السيد  استقتلة  معتاحة 

 PIERRE جيرس  اامتنويل  بيير 

مهتمه  من   EMMANUEL GIRES

كمسير للشركة.

املغيث  عبد  السيد  تعيين 

 ABDELMOUGHIT اصلوان 

ASLOUNE، مواطن مغربي والقتطن 

الخضراء،  املداحة  بتلدارالبيضتء، 

كمسير  بوسكورة،   ،115 رقم  فيال 

جداد للشركة.

القتنوني  اإلاداع  إنجتز  ام   -III

التجترية  بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 

ديسمبر19ف2،   11 في  بتلدارالبيضتء 

احت رقم 723138.
املسير نونبر

28 P

 LABORATOIRE LCA

MAROC

س.ت الدارالبيضتء رقم 134.563

نقل املقر اإلجتمتعي للشركة
تعدال القتنون األست�سي للشركة

فتان  بتتريخ  محضر  بموجب   -I

الشريك  قرر  19ف2،  نوفمبر 

 LABORATOIRE للشركة  الوحيد 

مسؤولية  ذات   LCA MAROC

محدودة ذات شريك وحيد رأسمتلهت 

مقرهت  كتن  التي  درهم،  ففف.فف2.6 

زنقة   19 بتلدارالبيضتء،  اإلجتمتعي 

روسينيول مت الي :

للشركة  اإلجتمتعي  املقر  نقل   -

الطريق  ف11،  التتلي  العحوان  إلى 

شترع  السبع،  عين  الثتنوية، 

شفشتوني،الدارالبيضتء.

-تعدال القتنون األست�سي للشركة.

القتنوني  اإلاداع  إنجتز  ام   -III

التجترية  بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 

ديسمبر19ف2،   5 في  بتلدارالبيضتء 

احت رقم 722569.
املسير

 29 P

AFRIKMED

FILMS
شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : فف.ففف.32 درهم

املقر اإلجتمتعي : 63 شترع ابن سيحت 

أكدال الربتط

املستهمين  ملداوالت  طبقت 

الغير  العتم  بتلجمع  املجتمعين 

قد  19ف2  العتدي بتتريخ فتان اوليو 

الحصص  بيع  على  املصتدقة  اقرر 

اإلجتمتعية التي أنجزت بعقد عرفي 

بتتريخ 28 اونيو 19ف2 :

بقيمة  إجتمتعية  حصة  ف44 

 JEAN MICHEL فف.ف1 دراهم للسيد

السيد  لفتئدة   LUE LORENZI

 CHRISTOPHE FRANCOIS

.MARIE WALLERAND BONAZZI

بقيمة  إجتمتعية  حصة  ف44 

 JEAN MICHEL فف.ف1 دراهم للسيد

 PAPA لفتئدة السيد LUE LORENZI

.COLY FAYE

بقيمة  إجتمتعية  حصة  ف12 

 JEAN MICHEL فف.ف1 دراهم للسيد

السيدة  لفتئدة   LUE LORENZI

بوشرى علمي.
البحود 6  الحصص( و7  رأسمتل( 

تغير  قد  األست�سي  القتنون  من 

بتملحتسبة ,أصبن التقسيم كتآلتي : 

 CHRISTOPHE FRANCOIS

 MARIE WALLERAND BONAZZI

فف.فف144 درهم أي ف144 حصة.

PAPA COLY FAYE فف.فف144 
درهم أي ف144 حصة.

فف.فف32 درهم أي  بوشرى علمي 

ف32 حصة.

ام الوضع القتنوني بكتتبة الضبط 

لدى املحكمة التجترية بتلربتط بتتريخ 

5 ديسمبر 19ف2 احت رقم 3352ف1.
قصد النشر

30 P

MULTIPOSE RAKIB
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسمتلهت : فف.ففف.ف1 درهم

املقر اإلجتمتعي : رقم 6 زنقة ضتاة 

عوا الشقة 16 أكدال الربتط

املستهمين  ملداوالت  طبقت 

املجتمعين بتلجمع العتم الغير العتدي 

MULTIPOSE RAKIB بتتريخ  لشركة 

8 نوفمبر 19ف2 قد اقرر :

املوجود  اإلجتمتعي  املقر  احويل 

ستبقت برقم 6 زنقة ضتاة عوا الشقة 

16 أكدال الربتط إلى الشقة 2 عمترة 

27 إقتمة الحجتح 1 العيتادة سال.

اإلجتمتعي(  4  املقر  البحود 

القتنون  من  املحكمة(  و41  سجل 

األست�سي قد تغييروا بتملحتسبة .

بقيمة  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  ليصل  درهم  فف.فففف17 

فف.فففف18  إلى  درهم  فف.فففف1 

حصة من قيمة  فف17  درهم بخلق 

من  مرقمة  للواحدة  درهم  فف.فف1 

ومدفوعة  مكتتبة  فف18  إلى  1ف1 

بتلكتمل.

البحود 6  الحصص( و7  رأسمتل( 

تغيروا  قد  األست�سي  القتنون  من 

بتملحتسبة وأصبن التقسيم كتآلتي : 

فف.فففف18  السيد بلخيرة ختلد 

بدون  البتقي  حصة  فف18  أي  درهم 

تغيير.

بكتتبة  القتنوني  الوضع  ام 

التجترية  املحكمة   لدى  الضبط 

19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 3443ف1.
قصد النشر

31 P
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 ESPACE

 TELECOMMUNICATION

INFORMATIQUE
SARL

حل الشركة
العتم  الجمع  قرار  بمقت�سى 

بتلربتط،  املحعقد  العتدي  الغير 

قرر  19ف2،  اونيو   16 بتتريخ 

 ESPACE لشركة  الشركتء 

 T E L E C O M M U N I C A T I O N

بلوك   ،INFORMATIQUE SARL

يعقوب  بوهالل  حي   78 رقم   AO

املحصور، الربتط مت الي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد بني احيى املصطفى 

مكتن  واحداد  للشركة  كمصفي 

التصفية بمقر الشركة.

للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتتبة 

ديسمبر   13 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2، احت رقم 3485ف1

ملخص قصد االشهتر

32 P

STE ASALO
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

29 نوفمبر 19ف2 بسال قد ام اأسيس 

شركة احمل الخصتئص التتلية :

.ASALO SARL : التسمية

املحعش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري.

اتجر.

درهم  ففف.فف1   : املتل  راس 

فف1  ب  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

درهم للحصة.

 33334 اوسف  احيتوي  السيد 

درهم.

الكريم  عبد  احيتوي  السيد 

33333 درهم.

 33333 احمد  احيتوي  السيد 

درهم.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي.

138 اجزئة  : رقم  املقر االجتمتعي 
احصين سال  1ف  املعمورة شقة رقم 

الجدادة.
التسيير : السيد احيتوي اوسف.

التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 
بسال 935ف3 بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2.
33 P

BERNI DE TRANSPORT
ET DE TRAVAUX DIVERS

SARL
 CAPITAL SOCIAL DE 100.000

DH
 SIEGE SOCIAL : RUE BENI

 AROUSSE N°9 HAY EL WAHDA
KARIA SALE

DISSOLUTION DE LA SOCIETE
طبقت ملحضر الجمع العتم مؤرخ 

في 4 ديسمبر 18ف2 :
 BERNI DE شركة  حل  ام 
 TRANSPORT DE TRAVAUX

.DIVERS SARL
هو  البراني  الحبي  عبد  تعيين 

املصفي لهذه الشركة.
السيد  الشركة  مسير  استقتلة 

عبد الحبي البراني.
زنقة بني عروس   : مقر االجتمتعي 
القرية   7 قطتع  الوحدة  حي   9 رقم 

سال.
رقم  احت  القتنوني  اإلاداع  ام 
بسال  االبتدائية  بتملحكمة   32361

بتتريخ 12 فبراار 19ف2.
34 P

B O ALUMINIUM
SARL

 CAPITAL SOCIAL DE 100.000
DH

 SIEGE SOCIAL : RUE AIN ARMA
 N°10 HAY NAHDA KARIA

SARLE
DISSOLUTION DE LA SOCIETE

طبقت ملحضر الجمع العتم مؤرخ 
في 18 نوفمبر 19ف2 :

B O ALUMINIUM ام حل شركة

.SARL AU 

تعيين السيد اوسف بوعرفة هو 

املصفي لهذه الشركة.

السيد  الشركة  مسير  استقتلة 

اوسف بوعرفة.

زنقة عين عرمة   : مقر االجتمتعي 

رقم ف1 حي النهضة القرية سال.

رقم  احت  القتنوني  اإلاداع  ام 

بسال  االبتدائية  بتملحكمة   33548

بتتريخ 29 أكتوبر 19ف2.

35 P

الشركة املدنية العقارية 

هيشاكريم

اصفية مسبقة للشركة
بواسطة عقد عرفي محعقد بتتريخ 

4 نوفمبر 19ف2، قرر شركتء الشركة 

العقترية  املدنية  الشركة   : املسمتة 

هيشتكريم، رأسمتلهت فف6.ف1 درهم، 

 31  : مقرهت الرئي�سي بتلدار البيضتء 

ومسجلة  املعتني،  مصطفى  زنقة 

رقم  احت  التجتري  السجل  في 

بشكل  الشركة  اصفية   ،278.145

قدرتهت  لعدم  وذلك  ونهتئي،  قتطع 

على مزاولة نشتطهت بعد وفتة املسير 

الوحيد.

في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 

زنقة مصطفى املعتني،   31  : الشركة 

السيد   : واملصفيتن  البيضتء  الدار 

عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون، 

 : البيضتء  بتلدار  قتطحتن  إطتران، 

والذان  املعتني،  مصطفى  زنقة   31

املطبق  والحق  الصالحيتت  لهمت كل 

لإلشراف على كل اإلجراءات املتعلقة 

بهذه التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نقد 

التجترية بتلدار البيضتء في 5 ديسمبر 

19ف2، احت رقم ف722.47.
نبذة قصد اإلشهتر

36 P

CARROSSERIE EL JADIDI
SARL AU

اأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 

البيضتء بتتريخ 24 أكتوبر 19ف2، ام 

اأسيس شركة بتملواصفتت التتلية :

 CARROSSERIE EL  : التسمية 

.JADIDI SARL AU

ريتض  مركز   : االجتمتعي  املقر 

زاوية شترع اللة اليتقوت وشترع   61

الطتبق   69 رقم  املعتني  مصطفى 

الثتني الدار البيضتء.

الشكل القتنوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

شركة   : االجتمتعي  الهدف 

محدودة املسؤولية.

صبتغة   : االجتمتعي  الهدف 

واصالح هيتكل العربتت.

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم.

التسيير : السيد الجدادي ميلود.

املدة : 99 سحة.

 721634 رقم   : القتنوني  اإلاداع 

بتملحكمة  19ف2،  نوفمبر   28 بتتريخ 

التجترية بتلدار البيضتء.

السحة االجتمتعية : من فتان احتار 

إلى 31 ديسمبر.

السجل التجتري : 449385 بتتريخ 

28 نوفمبر 19ف2.

37 P

JIL MECANIQUE
SARL

اأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 

البيضتء بتتريخ 25 أكتوبر 19ف2، ام 

اأسيس شركة بتملواصفتت التتلية :

 JIL MECANIQUE  : التسمية 

.SARL

ريتض  مركز   : االجتمتعي  املقر 

زاوية شترع اللة اليتقوت وشترع   61

الطتبق   69 رقم  املعتني  مصطفى 

الثتني الدار البيضتء.
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الشكل القتنوني : شركة محدودة 
املسؤولية.

الهدف االجتمتعي : ميكتنيك عتم.
الرأسمتل : ففف.فف1 درهم.

التسيير : السيد الدويمي الجياللي 
زراغ  والسيد  الدويمي عزيز  والسيد 

اوسف.
املدة : 99 سحة.

 721633 رقم   : القتنوني  اإلاداع 
بتملحكمة  19ف2  نوفمبر   28 بتتريخ 

التجترية بتلدار البيضتء.
السحة االجتمتعية : من فتان احتار 

إلى 31 ديسمبر.
السجل التجتري : 449383 بتتريخ 

28 نوفمبر 19ف2.
38 P

MACHI EXPO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمتلهت : ففف.فف3 درهم

مقر الشركة : رقم 25 اجزئة جون 
متري امترة

RC N°5571ف
اعالن للجمعية العتمة غير العتداة

بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 
الشركة  بمقر  املحعقدة  العتداة  غير 
فقد اقرر مت  19ف2،  اوليو   8 بتتريخ 

الي :
مت�سي  لشركة  املسبق  الحل 
التصفية  في  ووضعهت  إكسبور 

بتلترا�سي.
احداد مقر التصفية في العحوان 

التتلي :
الحي الصحتعي حي  زنقة الهحتء   3

يعقوب املحصور الربتط.
تعيين السيد ملوك عبد الجليل 

مصف للشركة.
السيد  الشركة  مهتم مسير  نهتاة 

ملوك عبد الجليل.
اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
الضبط  كتتبة  لدى  القتنوني 
 4 بتملحكمة التجترية بتلربتط بتتريخ 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 3324ف1.
39 P

SEOUL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقر الشركة : رقم 25 اجزئة جون 
متري امترة

RC N°86465
اعالن للجمعية العتمة غير العتداة

بمقت�سى محضر قرارات الشريك 
18ف2،  ديسمبر    24 الوحيد بتتريخ 

فقد اقرر مت الي :
سيول  لشركة  املسبق  الحل 

ووضعهت في التصفية.
احداد مقر التصفية في العحوان 

التتلي :
رقم 25 اجزئة جون متري امترة..

تعيين السيد دادى التهتمي مصف 
للشركة.

السيد  الشركة  مهتم مسير  نهتاة 
دادى التهتمي مصفي للشركة.

السيد  الشركة  مهتم مسير  نهتاة 
دادى التهتمي.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
الضبط  كتتبة  لدى  القتنوني 
بتتريخ  بتلربتط  التجترية  بتملحكمة 

29احتار 19ف2، احت رقم 99316.
40 P

STE EFORUM
SARL AU

اكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتلربتط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  ام  19ف2،  ديسمبر   4 بتتريخ 
القوانين األستسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التتلية :
والتسويق  التجترة   : الهدف 

الرقمي.
اصدار واستيراد املالبس واألغذاة 

واألثتث.
أشغتل مختلفة للبحتء.

املقر : ف3 شقة رقم 8 شترع موالي 
احمد لوكيلي، حستن، الربتط.

بمت  املتل  رأس  حدد   : املتل  رأس 
قدره ففف.فف1 درهم.

: ادار الشركة  من طرف  التسيير 
السيد لغواري عبد الرحيم ملدة غير 

محدودة.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  19ف2،  ديسمبر   12 بتتريخ 

السجل التجتري 141929.
41 P

TERRE ET UNIVERS
SARL

رقم السجل التجتري 29645 سال
الغير  العتم  الجمع  بمقت�سى 
11 اونيو  العتدي املؤرخ بسال بتتريخ 

19ف2، ام اآلتي :
احتزل السيد بن فضيلة عتدل، ذو 
للبطتقة  الحتمل  املغربية،  الجنسية 
ف25  على   AB181249 الوطحية رقم 
لفتئدة  درهم،  فف1  فئة  من  حصة 
ذات  سعيدة،  قضيلة  بن  السيدة 
الحتملة للبطتقة  الجنسية املغربية، 
الستكن   ،A63ف94ف رقم  الوطحية 

بسال، رقم 43 اجزئة الخير، بطتنة.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بسال  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  احت  19ف2،  نوفمبر   28 اوم 

.33719
املسير

42 P

شركة ليمبر
اصفية الشركة

استثحتئي  عتم  جمع  بمقت�سى 
قرر جمع  19ف2،  نوفمبر   25 بتتريخ 

العتم لشركتء شركة «ليمبر» مت الي :
الحل املبكر للشركة واصفيتهت.

السيد  الشركة  مصفي  تعيين 
الجنسية  من  املحصوري،  حكيم 

املغربية.
الوطحية  التعريف  بطتقة  حتمل 
 6.6 والقتطن بتلكلم  185فف7  رقم أ 
ستحة الحسن الداخل اجزئة السفر 

السو�سي حي الريتض الربتط.

بزنقة  التصفية  مكتن  احداد 

الطتبق   ،3 زاد  شهر  إقتمة  سوميتء 

الختمس رقم 22، حي الحخيل، الدار 

البيضتء.

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 35619.

43 P

JFC CONSEILS

CABINET DE CONSEILS

GSM : 661288169ف

 AMMONITUM

 INTERNATIONAL

CONSULTING

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأس املتل : ففف.ف1 درهم

املقر االجتمتعي : رقم 8ف1، الطتبق 

الثتني، الرقم 5، شترع رحتل بن 

احمد، بلفدار، الدار البيضتء

السجل التجتري : 278431

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  فقد  19ف2،  اوليو   5 بتتريخ 

مت الي :

من  االجتمتعي  الرأسمتل  رفع 

درهم  ففف.فف1  إلى  درهم  ففف.ف1 

اجتمتعية  حصة  فف9  بخلق  وذلك 

جدادة من قيمة فف1 درهم للواحدة 

وذلك عن طريق املعتد من جداد.

احداث الحظتم األست�سي للشركة.

لتحفيذ  املمحوحة  الصالحيتت 

اإلجراءات.

القتنوني لدى كتتبة  وام اإلاداع 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2،  اوليو   24 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 21987.
لإلعالن والنشر

44 P
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JFC CONSEILS

CABINET DE CONSEILS

GSM : 661288169ف

ATELIER ENSEIGNE
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأس املتل : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : رقم 8ف1، الطتبق 

الثتني، الرقم 5، شترع رحتل بن 

احمد، بلفدار، الدار البيضتء

السجل التجتري : 336265

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  فقد  19ف2،  اوليو   5 بتتريخ 

مت الي :

من  االجتمتعي  الرأسمتل  رفع 

درهم  ففف.فف2  درهم إلى  ففف.فف1 

ففف1 حصة اجتمتعية  وذلك بخلق 

جدادة من قيمة فف1 درهم للواحدة 

وذلك عن طريق املعتد من جداد.

احداث الحظتم األست�سي للشركة.

لتحفيذ  املمحوحة  الصالحيتت 

اإلجراءات.

القتنوني لدى كتتبة  وام اإلاداع 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2،  اوليو   22 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 21661.
لإلعالن والنشر

45 P

JFC CONSEILS

CABINET DE CONSEILS

GSM : 661288169ف

ITEAM CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأس املتل : ففف.ففف.1 درهم

املقر االجتمتعي : العمترة 22، شترع 

الحداقة، مكتب رقم 7ف4، ص ب : 

ففف.ف2 الدار البيضتء

السجل التجتري : 253.685

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

فقد اقرر  19ف2،  بتتريخ فتان اوليو 

مت الي :

السيد  افويت  على  املصتدقة 
مجتهد عمتد فف1.7 حصة اجتمتعية 
خلدون،  زيداة  بن  السيد  لفتئدة 
لفتئدة  اجتمتعية  حصة  وفف1.6 

السيد محمد طترق الفت�سي الفهري.
استقتلة السيد مجتهد عمتد من 

مهتم التسيير.
تغيير املقر االجتمتعي إلى العحوان 
محمد  شترع  زاوية   ،71  : التتلي 
الطتبق  أزيالل،  وزنقة  الختمس 
 : ص ب  ف34،  رقم  مكتب  الثتلث، 

ف11.ف2، الدار البيضتء.
احداث الحظتم األست�سي للشركة.
لتحفيذ  املمحوحة  الصالحيتت 

اإلجراءات.
القتنوني لدى كتتبة  وام اإلاداع 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
البيضتء بتتريخ 29 أغسطس 19ف2، 

احت رقم ف2457.
لإلعالن والنشر

46 P

JFC CONSEILS

CABINET DE CONSEILS

GSM : 661288169ف

 PERFORMANCE
DYNAMICS SOLUTIONS

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأس املتل : ففف.فف1 درهم
املقر االجتمتعي : رقم 8ف1، الطتبق 
الثتني، الرقم 5، شترع رحتل بن 

احمد، بلفدار، الدار البيضتء
السجل التجتري : 347827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  فقد  19ف2،  اوليو   5 بتتريخ 

مت الي :
من  االجتمتعي  الرأسمتل  رفع 
درهم  ففف.فف5  درهم إلى  ففف.فف1 
ففف4 حصة اجتمتعية  وذلك بخلق 
جدادة من قيمة فف1 درهم للواحدة 

وذلك عن طريق املعتد من جداد.
احداث الحظتم األست�سي للشركة.
لتحفيذ  املمحوحة  الصالحيتت 

اإلجراءات.

القتنوني لدى كتتبة  وام اإلاداع 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2،  اوليو   23 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 21768.
لإلعالن والنشر
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JFC CONSEILS

CABINET DE CONSEILS

GSM : 661288169ف

RIMYAN OLIVES
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأس املتل : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : رقم 8ف1، الطتبق 
الثتني، الرقم 5، شترع رحتل بن 

احمد، بلفدار، الدار البيضتء
السجل التجتري : 449687

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 
البيضتء بتتريخ 31 أكتوبر 19ف2، ام 
املسؤولية،  اأسيس شركة محدودة 

بتملواصفتت التتلية :
 RIMYAN OLIVES  : التسمية 

.SARL
في  حدد   : الشركة  رأسمتل 
ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1  
حصة اجتمتعية مبلغ كل حصة فف1 

درهم، لفتئدة السيدان :
حصة  فف5  امللوي  ختلد  السيد 

اجتمتعية.
حصة  فف5  امللوي  السيد حميد 

اجتمتعية.
8ف1،  رقم   : االجتمتعي  املقر 
5، شترع رحتل  الطتبق الثتني، الرقم 

بن احمد، بلفدار، الدار البيضتء.
: هدف الشركة بتملغرب  املوضوع 
وخترجه، سواءا لحستبهت الختص أو 

لحستب الغير :
غرس أشجتر الزيتون واستغاللهت 

بطريقة اقليداة.
استغالل أرا�سي الزيتون واألرا�سي 

الفالحية على العموم.
استغالل وإنتتج وتسويق الزيتون.
الزيوت  الزيتون،  زيوت  إنتتج 

األستسية ومشتقتتهت.

تعليف  حفيظ،  اخزين،  شراء، 
وتسويق املحتوجتت الفالحية.

بتئعي  عن  وممثل  وكيل  اتجر، 
زيوت  لتحقية  الغيتر  وقطع  اآلالت 

الزيتون.
االستيراد  عمليتت  جميع 

والتصدار املتعلقة بهذا املجتل.
من  ابتداءا   : االجتمتعية  السحة 
فتان احتار إلى غتاة 31 ديسمبر من كل 

عتم.
ختلد  السيد  عين   : التسيير 
امللوي الحتمل للبطتقة الوطحية رقم 
غير  ملدة  وحيدا  مسيرا   Y127872

محدودة.
لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
املركز  طريق  عن  البيضتء  للدار 
البيضتء  بتلدار  لالستثمتر  الجهوي 

بتتريخ 2 ديسمبر 19ف2.
48 P

 OLA ENERGY
عقد تسيري حر

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فتان 
اوليو 19ف2، أعطت شركة أوال إنيرجي 
االجتمتعي  مقرهت  الكتئن  املغرب 
بتلدار البيضتء زيحيت ميلينيوم عمترة 
رقم 7 سيدي معروف اجزئة التوفيق 
السيد  إلى  الحر  التسيير  على صيغة 
احمد ڭراص، أصال اجتريت عبترة عن 
محطة لبيع واوزيع الوقود والزيوت 
ادعى محطة «األمم» والكتئحة بآسفي 
بتلسجل  املسجل  العروبة  ستحة 
بتملحكمة   3553 التجتري احت رقم 
سحة  ملدة  وذلك  بآسفي،  االبتدائية 
على سبيل التجربة ابتدئ من فتان 
أغسطس 19ف2 إلى 31 اوليو ف2ف2.

هذا  بفسخ  اإلنذار  اتم  لم  وإذا 
املدة  هذه  انتهتء  قبل  شهرا  العقد 
بواسطة رستلة مضمونة مع اإلشعتر 
بتلتوصل فإنه اتم اجداد العقد ملدة 

سحة قتبلة للتجداد كل سحة.
حيث اقوم السيد احمد ڭراص 
واحت  لفتئداه  الحر  بتلتسيير 

مسؤوليته الويحدة.
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في  املؤرخ  العقد  أن  حين  في 

السيد  مع  املوقع   1984 29 مترس 

نجيب شكري قد ام فسخه بتافتق 

مع هذا األخير.

49 P

 TRUST SHIPPING AGENCY

MOROCCO
تأسيس رشكة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 

قتنون  وضع  19ف2،  نوفمبر   14

املسؤولية  محدودة  لشركة  أست�سي 

التي احمل الخصتئص التتلية :

 TRUST SHIPPING  : التسمية 

.AGENCY MOROCCO

: شترع اطوان،   12 املقر الرئي�سي 

حسن ربتط.

املدة : 99 سحة.

النشتط : شححة السفيحة.

وكيل الشحن الوطني والدولي.

الرأسمتل : ففف.فف5 درهم.

الشركة  إدارة  اتم   : التسيير 

اوسف  السيد  قبل  من  وإدارتهت 

الغزالي وعبد القتدر بن امقتدم ملدة 

غير محدودة.

ام لدى املركز   : اإلاداع القتنوني 

الجهوي لالستثمتر بتتريخ 13 ديسمبر 

19ف2.

رقم السجل التجتري : 141961.

50 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B P 66ف - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL m ف52881964ف

FAX m 528819641ف

STE BIOUTAIF
SARL AU

اأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتتريخ فتان 

19ف2، حررت قوانين شركة  نوفمبر 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد، خصتئصهت كتلتتلي :

.STE BIOUTAIF االسم : شركة
األهداف : التجترة، بيع العقتقير.

بكر  أبو  زنقة   : االجتمتعي  املقر 
شريف  سعيد  سيدي  حي  الصداق 

بيوكرى.
سحة ابتداءا من اتريخ   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.
في  حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 
إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1  مبلغ 
ففف1 حصة بثمن فف1 درهم للواحد 

موزع كتلتتلي :
ففف1  ابراهيم  طيفور  السيد 

حصة.
املجموع : ففف1 حصة.

فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وانتهي  احتار 

سحة.
الشركة  بتسيير  اقوم   : التسيير 
طيفور  السيد  محدودة  غير  وملدة 

ابراهيم.
اإلمضتءات  اكون   : اإلمضتءات 
للسيد  فقط  واالجتمتعية  البحكية 

طيفور ابراهيم.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
الضبط بتملحكمة االبتدائية بتنزكتن 
19ف2، احت رقم  12 ديسمبر  بتتريخ 

ف457.
51 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B P 66ف - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL m ف52881964ف

FAX m 528819641ف

 STE CANADIAN GLOBAL
AGRICOLE

SARL
MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العتم 
الغير العتدي للمستهمين في الشركة 
بتتريخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

19 أبريل 19ف2، قرر مت الي :
افويت الحصص :

جميع  حصة  ففف5  افويت 
حصص السيد ابراهيم مودني ففف5 

حصة لفتئدة السيد انس شلين.

في  حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

درهم مقسم على  ففف.ففف.1  مبلغ 

درهم  فف1  بثمن  حصة  ففف.ف1 

للواحد موزع كتلتتلي  :

ففف.ففف.1  شلين  انس  السيد 

درهم ب فففف1 حصة اي فف%1.

ب  درهم  ففف.ففف.1   : املجموع 

ففف.ف1 حصة أي فف%1.

احيين القتنون األست�سي.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتملحكمة  الضبط  بكتتبة  القتنوني 

االبتدائية بتنزكتن بتتريخ 12 ديسمبر 

19ف2، احت رقم 4574.

52 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B P 66ف - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL m ف52881964ف

FAX m 528819641ف

 STE CANADIAN GLOBAL

AGRICOLE

SARL

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العتم 

الغير العتدي للمستهمين في الشركة 

بتتريخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

16 اوليو 18ف2، قرر مت الي :

تغيير التسيير :

مودني  ابراهيم  السيد  استقتلة 

من محصبه كمسير للشركة.

مسير  شلين  انس  السيد  تعيين 

الشركة ملدة غير محدودة.

اكون اإلمضتءات   : تغيير اإلمضتء 

للسيد  فقط  واالجتمتعية  البحكية 

أنس شلين.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

الضبط بتملحكمة االبتدائية بتنزكتن 

19ف2، احت رقم  12 ديسمبر  بتتريخ 

.4573

53 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B P 66ف - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL m ف52881964ف
FAX m 528819641ف

 STE CANADIAN GLOBAL
AGRICOLE

SARL
MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العتم 
الغير العتدي للمستهمين في الشركة 
بتتريخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

16 اوليو 18ف2، قرر مت الي :
افويت الحصص :

جميع  حصة  ففف5  افويت 
ففف5  حصص السيد محوادر حسن 

حصة لفتئدة السيد انس شلين.
جميع  حصة  فف25  افويت 
فف25  حصص السيد زميزم خطتب 
حصة لفتئدة السيد ابراهيم مودني.

في  حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 
إلى  مقسم  درهم  ففف.ففف.1  مبلغ 
درهم  فف1  بثمن  حصة  ففف.ف1 

للواحد موزع كتلتتلي :
حصة  ففف5  شلين  انس  السيد 

ف%5.
ففف5  مودني  ابراهيم  السيد 

حصة ف%5.
ب  حصة  ففف.ف1   : املجموع 

فف%1.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
الضبط بتملحكمة االبتدائية بتنزكتن 
19ف2، احت رقم  12 ديسمبر  بتتريخ 

.4573
54 P

CAREC AS
 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS
ALAMI SAAD

6, RUE IMAM ALI - FES

 SHERYNE FES
تعيين مسيران

املحعقد  العتم  الجمع  بمقت�سى 
قرر  19ف2،  ديسمبر   6 بتتريخ 
 SHERYNE الشريك الوحيد لشركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة   FES
ففف.فف1  برأسمتل  وحيد  بشريك 
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في  االجتمتعي  مقرهت  والكتئن  درهم 

21 درب كبتس الدوح البطحة املداحة 

فتس، ااختذ اإلجراءات التتلية :

نوري السيد  املسير   استقتلة 

 عبد الحور.

بتاريك  غتفو  املسير  على  االبقتء 
ريموند ملدة غير محدودة.

تعيين مسير جداد للشركة السيد 

بوعيتد محمد ملدة غير محدودة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بمداحة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

فتس بتتريخ 13 ديسمبر 19ف2، احت  
رقم السجل التجتري 1فف19/4ف2.

للنشر والبيتن

55 P

TADBIR ASSISTANCE
SARL

حل مسبق للرشكة
العتم  الجمع  قرار  بمقت�سى 

بتتريخ  بسال  املحعقد  العتدي  الغير 

قرر شركتء شركة  19ف2،  2 ديسمبر 

 ،TADBIR ASSISTANCE SARL، 61
زنقة الطتلبية ملريسة - سال.

الحل املسبق للشركة.

مليكة  القرقوري  السيدة  تعيين 

مكتن  واحداد  للشركة  كمصفية 

التصفية بمقر الشركة.

للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتتبة 

ديسمبر   9 بتتريخ  بسال  االبتدائية 

19ف2، احت رقم 33791.
مقتطف قصد اإلشهتر

56 P

MSDA
SARL

اأسيس شركة
19ف2،  نوفمبر  ف2  بتتريخ  ام 

 وضع قتنون محظم لشركة بتملميزات 

التتلية :

.MSDA SARL : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

األعمتل  في  مقتول   : الهدف 
املتحوعة أو البحتء.

الخدمتت  استغالل  إدارة 
«االستشترات».

االستيراد  في  وسيط  أو  اتجر 
والتصدار.

قصور  عملية   : االجتمتعي  املقر 
F الطتبق الرابع  85 العمترة  األطلس 

اتمحوصرت، مراكش.
في  حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 
إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1  مبلغ 
درهم  فف1  فئة  من  حصة  ففف1 

موزعة كتلتتلي :

 SIVIERO MATTIA السيد 

فف5 حصة.
 SAAID ELBOUHALI السيدة 

فف5 حصة.
غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 
 SIVIERO محدودة من طرف السيد 

.MATTIA
من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

ف3 سبتمبر. فتان أكتوبر إلى غتاة 
99 سحة ابتداء  : حددت في  املدة 

من اتريخ اأسيس الشركة.
لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بمراكش  التجترية  املحكمة 
رقم  احت  19ف2،  ديسمبر  ف1 
في  الشركة  وسجلت  6ف1ف11، 
السجل التجتري بمراكش احت رقم 

9ف9فف1.
57 P

STE AGRINORMA
SARL

19، مجموعة 3، القدس 3، اتزة
الضريبة املهحية : 4ف92ف156

التعريف الجبتئي : 271435ف4
السجل التجتري : 1575

التعريف الجبتئي املوحد : 
1ففففف18ف57فففف

اصفية شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اصفية  امت  19ف2،  ف1 أكتوبر 
 STE AGRINORMA SARL الشركة 

بطتهير  سليمة  السيدة  وتعيين 
املقر  واحداد  للشركة  كمصفية 

االجتمتعي للشركة كمقر للتصفية.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بتتزة  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2، احت رقم  أكتوبر  ف3  بتتريخ 

19ف721/2.
58 P

STE PIECE AUTO GZANNIA
SARL AU

حي الصحتعي ف3، اتزة
الرسم املنهي : 15612227

التعريف الجبتئي : 153ف455
السجل التجتري : 359

التعريف الجبتئي املوحد : 
53فففف338ف169فف

تعيين مسير جداد لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بتتريخ  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
تعيين  ام  بتتزة  19ف2،  نوفمبر   19
اتسمين كريم كمسيرة ثتنية لشركة 
 STE PIECE AUTO GZANNIA

SARL AU وذلك ملدة غير محدودة.
الحصص  جميع  أن  بمت 
كريم  السيد  بيد  هي  االجتمتعية 
محمد فإن الشركة أصبحت شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
محدودة  شركة  بدل  الوحيد 

املسؤولية.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بتتزة  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
احت رقم  19ف2،  ديسمبر   3 بتتريخ 

19ف775/2.
59 P

 PRO AZAF FES
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد
اأسيس شركة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بفتس  واملسجل  19ف2،  6 ديسمبر 
احت رقم  19ف2،  ديسمبر   7 بتتريخ 
ام وضع قتنون أست�سي   ،RE32981
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد والتي احمل الخصتئص 

التتلية :

 PRO AZAF FES  : التسمية 

.IMMOBILIER

الهدف االجتمتعي : محعش عقتري.

رأسمتل : ففف.فف1 درهم.
مكرر   1 رقم   : االجتمتعي  املقر 

إقتمة رقم 31 اجزئة الشراابية طريق 

سيدي حرازم، فتس.

املسير : السيد محمد االزمي.

املدة : 99 سحة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

في  بفتس  التجترية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   11

19/3965ف2.

 ،61263  : التجتري  السجل  رقم 

فتس.
بمثتبة مقتطف وبيتن

60 P

SARTRAF
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجتمتعي : زنقة 3، رقم 216 

الحي الصحتعي عين الحقبي فتس

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم

رقم السجل التجتري : 9ف349

الجمتعي  القرار  بمقت�سى 

بتتريخ   SARTRAF شركة  لشركتء 

بفتس  واملسجل  19ف2  نوفمبر   19

احت رقم  19ف2،  ف3 نوفمبر  بتتريخ 

5ففOR29447  RE32، اقرر مت الي :

.SARTRAF حل شركة
ودغيري  ختلد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

 ،3 زنقة   : التصفية  مقر  احداد 

رقم 216، الحي الصحتعي عين الحقبي 

فتس.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2،  ديسمبر   2 بتتريخ 

19ف3823/2.
بمثتبة مقتطف وبيتن

61 P
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داوان مكتب األستتذ اوسف مريزق

19 شترع إدريس الثتني، رقم 5 الطتبق الثتلث، 

مكحتس

الهتاف : 43.54.ف5.35.4ف

الفتكس : 43.74.ف5.35.4ف

شركة DELTA HBT ش.م.م
ذات شريك وحيد

اأسيس

الرسمي  العرفي  العقد  بمقت�سى 

مريزق،  اوسف  األستتذ  القته  الذي 

أكتوبر   7 بتتريخ  بمكحتس،  موثق 

19ف2، حرر الحظتم األست�سي لشركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

واملميزات التتلية :

 DELTA HBT شركة   : التسمية 

ش.م.م ذات شريك وحيد.

الغرض : الكهربتء.

وبيع وتسويق أي محتوج له  شراء 

عالقة مبتشرة أو غير مبتشرة بمجتل 

الكهربتء ؛

الرصتص ؛

وبيع وتسويق أي محتوج له  شراء 

عالقة مبتشرة أو غير مبتشرة بمجتل 

الرصتص.

والهحدسة املرابطة  أشغتل البحتء 

الكهربتء  مع  مبتشرة  غير  أو  مبتشرة 

والرصتص.

العمليتت  جميع  عتمة  وبصفة 

املتلية،  الصحتعية،  التجترية، 

املتعلقة  املحقولة  والغير  املحقولة 

بغرض  مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل 

الشركة أو تستهم في احميتهت.

املقر االجتمتعي : مكحتس عمترة بن 

شترع بئر انزران   6 سعيد محل رقم 

طريق الحتجب.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التجتري  السجل  في  الشركة  اقييد 

املسبق  الفسخ  حتالت  بتستثحتء 

أو امداد مدة الشركة.

رأسمتل  حدد   : الشركة  رأسمتل 

درهم  ففف.فف1  قدره  بمت  الشركة 

مقسمة على ففف1 حصة بمبلغ فف1 

درهم للحصة، مقسمة كمت الي :

 : الوالي  حميد  سيدي  السيد 
ففف1 حصة.

املجموع : ففف1 حصة.
التسيير : يعهد بتسيير الشركة إلى 
سيدي حميد ا لوالي ألجل غير محدد.

بمثتبة مقتطف وبيتن
األستتذ اوسف مريزق

62 P

SOCIETE E.T.G.B SAIS
شركة التضتمن

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم
مقر االجتمتعي : رقم ف4 شترع 

الجيش امللكي املداحة الجدادة - 
فتس.

رقم السجل التجتري : 877ف2.
حل الشركة

بمقت�سى القرار الجمتعي لشركتء 
 SOCIETE E.T.G.B SAIS شركة 
واملسجل  18/ف19/1ف2  بتتريخ 
احت  26/ف19/1ف2  بتتريخ   بفتس 
اقرر   RE 2639ف OR 28658  عدد 

مت الي :
.E.T.G.B SAIS حل شركة

العراقي  فؤاد  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

ف4  برقم  التصفية  مقر  احداد 
شترع الجيش امللكي املداحة الجدادة 

فتس.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
عدد  احت  28/ف19/1ف2  بتتريخ 

19ف3428/2.
بمثتبة مقتطف وبيتن

63 P

بيلكازيس ماروك
BELGASYS MAROC

الرأسمتل االجتمتعي : ففف.ف1 درهم
املقر االجتمتعي : 46، شترع 

الزرقطوني، الطتبق الثتلث، الشقة 
رقم 6، الدار البيضتء

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بموجب عقد عرفي محرر بتتريخ 
القتنون  ام وضع  19ف2،  اوليو   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
محدودة بتملواصفتت التتلية .

بيلكتزيس   : االجتمتعية  التسمية 
مسؤولية  ذات  شركة  متروك 

محدودة.
الغرض   : االجتمتعي  الهدف 

الرئي�سي من هذه الشركة.
خدمة رقمحة املؤسستت ؛

التطوير املعلومتتي ؛
الخدمتت  واصدار  استيراد 

املعلومتاية ؛
اقدام االستشترات للشركتت ؛

التعيين  الوظيفي،  التنسيب 
وإدارة املوارد البشرية ؛

املشتركة  الحيتزة،  اإلنشتء، 
التسيير  و/أو  األسهم  شراء  عبر 
أنواع  استثمتر وتسيير جميع   الحر، 
املؤسستت  أو  املتلية  االعتمتدات 
االجتمتعي  بتلهدف  عالقة  لهت  التي 

وأنشطة الشركة ؛
املعتمالت  جميع  عتمة  وبصفة 
املتلية،  الصحتعية،  التجترية، 
من  غيرهت  والعينية،  العقترية 
املبتشرة  الغير  أو  املبتشرة  املعتمالت 
بتلعمليتت  جزئيت  أو  كليت  واملرابطة 
شأنهت  من  والتي  أعاله  إليهت  املشتر 
الشركة  احمية  تعزيز  أو  تسهيل 

ونشتطهت.
شترع   ،46  : االجتمتعي  املقر 
الشقة  الثتني،  الطتبق  الزرقطوني، 

رقم 6، الدار البيضتء.
اوم  من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

اقييدهت بتلسجل التجتري.
ففف.ف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 
من  حصة  فف1  إلى  مقسمة  درهم 
فف1 درهم لكل واحدة، املكتتب  فئة 
وموزع على  واملدفوع بتلكتمل نقدا، 

الشكل التتلي :
مغربي  فهيم،  ستمي  زااد  السيد 
مترس   14 مواليد  من  الجنسية، 
فرنست،  سين  سور  بحويي  ف199، 
ويقيم في 3، شترع ابن القيم/ فرونس 
املغرب  البيضتء،  الدار   ،2 فيل 
رقم   الوطحية  الهوية  لبطتقة  حتمل 

BE897817 بمجموع ف5 حصة.

من  العرو�سي،  أمين  السيد 

جنسية بلجيكية، من مواليد 7 اوليو 

املقيم بزنقة دي  في إاربيك،   ،1987

بروكسيل،  ف8ف1   ،143 بيكيحيز 

 ER بلجيكت، الحتمل لجواز السفر رقم

861ف66 بمجموع ف5 حصة.

ام اإلجمتع على تعيين   : التسيير 

مسيران للشركة ملدة دائمة.

مغربي  فهيم،  ستمي  زااد  السيد 

مترس   14 مواليد  من  الجنسية، 

فرنست،  سين  سور  بحويي  ف199، 

ويقيم في 3، شترع ابن القيم، فرونس 

املغرب،  البيضتء،  الدار   ،2 فيل 

رقم   الوطحية  الهوية  لبطتقة  حتمل 

.BE897817

من  العرو�سي،  أمين  السيد 

جنسية بلجيكية، من مواليد 7 اوليو 

املقيم بزنقة دي  في إاربيك،   ،1987

بروكسيل،  ف8ف1   ،143 بيكيحيز 

رقم   السفر  لجواز  الحتمل  بلجيكت، 

861فER66 ؛

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

13 ديسمبر.

التسجيل  ام   : التجتري  السجل 

البيضتء  بتلدار  التجتري  السجل  في 

طريق  عن  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ 

بتلدار  لالستثمتر  الجهوي  املركز 

من  3ف4499  رقم  احت  البيضتء 

السجل الترايبي.
 للنشر واالاداع

64 P

الم مناجمنت ماروك
LAM Management MAROC

الرأسمتل االجتمتعي : ففف.3 درهم

املقر االجتمتعي : 46، شترع 

الزرقطوني، الطتبق الثتلث، الشقة 
رقم 6، الدار البيضتء

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بموجب عقد عرفي محرر بتتريخ 
القتنون  ام وضع  19ف2،  اوليو   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

محدودة بتملواصفتت التتلية .
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الم   : االجتمتعية  التسمية 

ذات  شركة  متروك  محتجمحت 

مسؤولية محدودة.

الغرض   : االجتمتعي  الهدف 

الرئي�سي من هذه الشركة.

خدمة رقمحة املؤسستت ؛

التطوير املعلومتتي ؛

الخدمتت  واصدار  استيراد 

املعلومتاية ؛

واالستشترات  االرشتدات  اقدام 

للشركتت ؛

التعيين  الوظيفي،  التنسيب 

وإدارة املوارد البشرية ؛

املشتركة  الحيتزة،  اإلنشتء، 

التسيير  و/أو  األسهم  شراء  عبر 

أنواع  استثمتر وتسيير جميع   الحر، 

املؤسستت  أو  املتلية  االعتمتدات 

االجتمتعي  بتلهدف  عالقة  لهت  التي 

وأنشطة الشركة ؛

املعتمالت  جميع  عتمة  وبصفة 

املتلية،  الصحتعية،  التجترية، 

من  وغيرهت  والعينية،  العقترية 

املبتشرة  الغير  أو  املبتشرة  املعتمالت 

بتلعمليتت  جزئيت  أو  كليت  واملرابطة 

شأنهت  من  والتي  أعاله  إليهت  املشتر 

الشركة  احمية  تعزيز  أو  تسهيل 

ونشتطهت.

شترع   ،46  : االجتمتعي  املقر 

الشقة  الثتني،  الطتبق  الزرقطوني، 
رقم 6، الدار البيضتء.

من اوم  سحة ابتدائء   99  : املدة 

اقييدهت بتلسجل التجتري.

ففف.3   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ف3 حصة من فئة  درهم مقسمة إلى 

املكتتب  واحدة،  لكل  درهم  فف1 

وموزع على  واملدفوع بتلكتمل نقدا، 

الشكل التتلي :

من  العرو�سي،  أمين  السيد 

جنسية بلجيكية، من مواليد 7 اوليو 

املقيم بزنقة دي  في إاربيك،   ،1987

بروكسيل،  ف8ف1   ،143 بيكيحيز 

 ER بلجيكت، الحتمل لجواز السفر رقم

861ف66 بمجموع 27 حصة.

مغربي  فهيم،  ستمي  زااد  السيد 

مترس   14 مواليد  من  الجنسية، 

فرنست،  سين  سور  بحويي  ف199، 

ويقيم في 3، شترع ابن القيم/ فرونس 

املغرب  البيضتء،  الدار   ،2 فيل 

رقم   الوطحية  الهوية  لبطتقة  حتمل 

BE897817 بمجموع 3 حصة.

ام اإلجمتع على تعيين   : التسيير 

مسيران للشركة ملدة دائمة.

مغربي  فهيم،  ستمي  زااد  السيد 

مترس   14 مواليد  من  الجنسية، 

فرنست،  سين  سور  بونيي  ف199، 

ويقيم في 3، شترع ابن القيم، فرونس 

املغرب،  البيضتء،  الدار   ،2 فيل 

رقم   الوطحية  الهوية  لبطتقة  حتمل 

.BE897817

من  العرو�سي،  أمين  السيد 

جنسية بلجيكية، من مواليد 7 اوليو 

املقيم بزنقة دي  في إاربيك،   ،1987

بروكسيل،  ف8ف1   ،143 بيكيحيز 

رقم   السفر  لجواز  الحتمل  بلجيكت، 

861فER66 ؛

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

13 ديسمبر.

التسجيل  ام   : التجتري  السجل 

البيضتء  بتلدار  التجتري  السجل  في 

عن طريق  19ف2  نوفمبر   29 بتتريخ 

بتلدار  لالستثمتر  الجهوي  املركز 

من   449539 رقم  احت  البيضتء 

السجل الترايبي.

 للنشر واالاداع

65 P

GZIRA ENTREPRISE
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد رأسمتلهت ففف.ف1 

درهم.

مقرهت للتصفية : 11، زنقة 

الخطوات شقة 6 أكدال - اربتط.

سجل التجتري رقم : 79283.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرير ام  17ف2  نوفمبر   15  بتتريخ 

 مت الي :

فسخ مسبق للشركة ابتداء من 15 

نوفمير 17ف2 والشروع في اصفيتهت.

- عزل مسير الشركة.

تعيين السيد يسر التتزي كمصفي 

للشركة.

زنقة   ،11 تعيين مقر التصفية ب 

الخطوات شقة 6 أكدال - الربتط.

ام اإلاداع القتنوني بكتتبة الضبط 

لدى املحكمة التجترية بتلربتط بتتريخ 

24 اوليوز 18ف2 احت رقم 4439.

66 P

شركة اكسيل واش
ش.م.م

54، شترع الزرقطوني، إقتمة مرمرة، 

الشقة6، م.ج، مكحتس.

العتم  الجمع  محضر  بمقح�سى 

االستثحتئي لشركة شركة اكسيل واش 

بمقر  ف19/11/2ف2  بتتريخ  ش.م.م 

الشركة، فقد اقرر مت الي :

املوافقة على عمليتت التصفية التي 

بتحفيذهت املصفي بمقر الشركة  قتم 

وإبراء ذمة املصفي السيد كريستوف 

للبطتقة  الحتمل  اييري  جويل  جتك 

اإلقتمة رقم ألف 584ف2ف راء.

إدارة  من  الشركة  على  الشطب 

الضرائب والسجل التجتري ابتداء من 

ف19/11/2ف2.

ام اإلاداع القتنوني بكتتبة الضبط 

لدى املحكمة التجترية بمكحتس بتتريخ 

6ف/19/12ف2 احت رقم 5551.

67 P

شركة أور طاب
ش.م.م

مرأب بتلطتبق السفلي، والطتبق األول 

بزنقة البتب، رقم 2، اوالل، مكحتس.

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقح�سى 

ام  19/11/27ف2،  بتتريخ  بمكحتس 

ذات  لشركة  أست�سي  قتنون  وضع 

املسؤولية املحدودة ذات الخصتئص 

التتلية :

التسمية : شركة أور طتب ش.م.م.
االستيراد   : االجتمتعي  الهدف 

والتصدار.
مرأب  مرأب   : االجتمتعي  املقر 
األول  والطتبق  السفلي،  بتلطتبق 
بزنقة البتب، رقم 2، اوالل، مكحتس.

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم.
الشركة  تسيير  أسحد   : التسيير 
الحتمل  مصدق،  سعتد  لسيدة 
دال  رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

.421571
في  التسيير  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلهت  اتريخ  من  ابتداء  سحة   99

بتلسجل التجتري التجتري.
اإلاداع : ام اإلاداع القتنوني لدى 
املركز الجهوي لإلستثمتر لجهة فتس 

مكحتس بتتريخ 7ف/19/12ف2.

السجل التجتري : 7ف489.
68 P

شركة بيروت نيوجينيراسيون 
نيغوس
ش.م.م

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم.
املقر االجتمتعي : شترع 6، رقم 96، 

اجزئة الزهوة، م.ج، مكحتس.
العتم  الجمع  محضر  بمقح�سى 
بيروت  شركة  لشركة  االستثحتئي 
ش.م.م  نيغوس  نيوجيحيراسيون 
بمقر الشركة،  ف19/11/2ف2  بتتريخ 

فقد اقرر مت الي :
التصفية  عمليتت  على  املوافقة 
بمقر  املصفي  بتحفيذهت  قتم  التي 
السيد  املصفي  ذمة  وإبراء  الشركة 
للبطتقة  الحتمل  الزيتني  بوبكر 

الوطحية رقم جيم سين 155983.
إدارة  من  الشركة  على  الشطب 
ابتداء  التجتري  والسجل  الضرائب 

من ف19/11/2ف2.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
احت  6ف/19/12ف2  بمكحتس بتتريخ 

رقم 5552.
69 P
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 IMPRIMERIE PAPETERIE

AMINE

إلغتء فرع الشركة
نقل املقر االجتمتعي للشركة

احداث القتنون األست�سي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي محجز بتلدار 

قرر  5ف/9ف/19ف2،  بتتريخ  البيضتء 

شركتء الشركة مت الي :

لفرع  والنهتئي  التتم  اإللغتء 

الشركة.

في  للشركة  االجتمتعي  املقر  نقل 

للعحوان  البيضتء  الدار  نفس مداحة 

التتلي :

افراوت  اجزئة   2 زنقة  ف44-4، 

الحزام الكبير الحي املحمدي.

األست�سي  القتنون  احداث 

للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

احت  19/11/13ف2  بتتريخ  البيضتء 

عدد 8ف1ف72 السجل التجتري عدد 

.45415
قصد التلخيص والحص

الجعيدي البشير

70 P

EMGS MAGHREB
رفع رأسمتل الشركة

احداث الحظتم األست�سي للشركة
للمسير  استثحتئي  قرار  بمقت�سى 

بتتريخ 7ف/19/11ف2 اقرر مت الي :

من  الشركة  رأسمتل  رفع 

ففف.ففف.6  إلى  درهم  ففف.ففف.3 

ففف.ففف.3  احتهز  بزيتدة  أي  درهم 

للداون  املقتصة  طريق  عن  درهم 

مع  شركة  على  الدفع  املستحقة 

القتنون  من   7 و   6 املتداين  تعدال 

األست�سي للشركة.

الجداد  التوزيع  على  املوافقة 

لرأسمتل الشركة.

احداث الحظتم األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

احت  ف19/11/2ف2  بتتريخ  البيضتء 

التجتري  السجل  689ف72  عدد 

.132395
قصد التلخيص والحص

الجعيدي البشير

71 P

KAYKIMA
اأسيس شركة ذات املسرولية 

املحدودة
املبرم  العرفي  العقد  لبحود  ابعت 

بتلدار البيضتء بتتريخ 19/11/27ف2، 

لشركة  األست�سي  القتنون  وضع  ام 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

اتميز  والتي  الوحيد  الشريك 

بتلخصتئص التتلية :

املسؤولية  ذات  شركة   : الحوع 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

.KAYKIMA : اإلسم

العقتري،  اإلنعتش   : النشتط 

جميع األعمتل وجميع هيئتت الدولة، 

أشكتلهت  بجميع  الخدمتت  اقدام 

وأنواعهت.

سومية  زنقة   : االجتمتعي  املقر 

الختمس  الطتبق   3 شهرزاد  إقتمة 

الرقم 22 - الدار البيضتء.

سحة ابتدئ من اتريخ   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة.

رأسمتل الشركة : رأسمتل الشركة 

مقسمة  درهم،  ففف.فف1  في  محدد 

فف1  فئة  من  حصة  ففف1  على 

درهم للحصة الواحدة كلهت مكتتبة 

ومحررة عحد اإلشتتراك.

 AICHA السيد   : الشريك الوحيد 

 - البيضتء  الدار   ،EL GHARCHI

ففف1 حصة.

مسيرة  الشركة   : املحفرد  التسيير 

شخص  في  واحد  مسير  طرف  من 

AICHA EL GHARCHI مدة  السيدة 

مهتمهت غير محددة.

احتار  فتان  من  ابتدئ   : السحة 

وانتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

بكتتبة  القتنوني  اإل[داع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

احت  19/12/6ف2  بتتريخ  البيضتء 

رقم السجل التجتري   722586 عدد 

147ف45.
قصد التلخيص والحص

72 P

 TATTOO &

THERAPEUTIQUE CENTER

TTC

نقل ملكية أسهم الشركة
احيين القتنون األست�سي للشركة

استثحتئي  قرار  بمقت�سى 

بتتريخ  املحعقد  الشركة  لشركتء 

الشركة  شركتء  قرر  19/11/26ف2، 

مت الي :

املوافقة على نقل أسهم الشركة.

األستستي  القتنون  احيين 

للشركة.

ام اإلاداع القتنوني بكتبة الضبط 

بتلدار  التجترية  املحكمة  لدى 

احت  6ف/19/12ف2  بتتريخ  البيضتء 

عدد 1ف7226 السجل التجتري عدد 

.437933
قصد التلخيص والحص

73 P

HAVA HARD TRADE

احداث الحظتم األست�سي ااشركة
للمسير  استثحتئي  قرار  بمقت�سى 

بتتريخ 13 نوفمبر 19ف2 اقرر مت الي :

احداث الحظتم األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

احت  19/11/26ف2  بتتريخ  البيضتء 

التجتري  السجل   721332 عدد 

.296871

74 P

FERDIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رقم 6ف حي هدى ايشوت بن عقى 

خحيفرة.
اصفية الشركة

ام الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 
لتصفية  بخحيفرة  19/11/13ف2 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

.FERDIKA SARL AU
قرر املسؤول عن التصفية السيد 
فكراوي محمد إعالق واوقيف نشتط 
شركة FERDIKA وذلك لعدم اقدام 

أي تعرض من أي طرف.
لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بخحيفرة  التجترية  املحكمة 

19/12/11ف2 احت رقم 911.
75 P    

FALAH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

زنقة 31 رقم 5 حي امتلو اغريبن - 
خحيفرة

تعدال الشركة
بتتريخ  العتم  الجمع  إنجتز  ام 
لتعدال  بخحيفرة  3ف/19/12ف2 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
ففف.فف5   : الشركة هو  رأسمتل 

درهم :
العتم  جمعهت  في  الشركة  قررت 

االستثحتئي مت الي :
للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
بيع جميع حصص السيد اات رحو 
حصة  ففف5  الجدد  محمد للشركتء 

ب فف1 درهم للحصة ففف.فف5.
 1666.67 الشرقتوي  حمو  بيع   
للحصة  درهم  فف1  ب  حصة 

 فف.166.667).
 1666.67 اوبتسو  أاوب  السيد 
للحصة  درهم  فف1  ب  حصة 

 فف.166.667).
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 1666.66 السيد بحعتشير البهلولي 

للحصة  درهم  فف1  ب  حصة 

 فف.166.666).

السيد اات رحو محمد  استقتلة 

من تسيير الشركة.

عيستوي  الهتم  السيدة  احصيب 

مسيرة جدادة للشركة.

زنقة  ف2  من  الشركة  مقر  تغيير 

 4 الزالقة الطبق الثتني الشقة رقم 

خحيفرة، إلى زنقة 31 رقم 5 حي أمتلو 

اغرين خحيفرة.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بخحيفرة  التجترية  املحكمة 

19/12/12ف2 احت رقم 912.

76 P

HADRI EL MOSTAFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

ف22، املجموعة د، حي السالم، 

خحيفرة

اأسيس
ام إنجتز القتنون األست�سي بتتريخ 

لتأسيس  خحيفرة  19ف2  ديسمبر   2

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد بتملواصفتت التتلية :

HADRI EL MOSTAFA : التسمية

النشتط : أشغتل مختلفة، اجترة.

منشأة معدنية.

املقر الرئي�سي : ف22، املجموعة د، 

حي السالم، خحيفرة.

رأس املتل : ففف.فف1 درهم.

املدة : حددت املدة في 99 سحة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

حدري املصطفى.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

ديسمبر   9 بتتريخ  بخحيفرة  التجترية 

19ف2 احت رقم 9ف9.

77 P

SOCIETE SPACE COIFF
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمتل الشركة ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : شترع بتاريس ملتمبت 

عمترة رقم ف4 متجر 1 حستن - 

الربتط

العتم  للجمع  املحضر  بمقت�سى 

19ف2  متي  ف1  بتتريخ  االستثحتئي 

حصة  فف3  بيع  العتم  الجمع  قرر 

عسيل  نعيمة  للسيدة  اجتمتعية 

لفتئدة السيد العيمل عبد الجبتر.

فف7 حصة  قرر الجمع العتم بيع 

عسيل  نعيمة  للسيدة  اجتمتعية 

لفتئدة السيد بوقفة عبد الغني.

وعليه فقد وقع تعدال مقتضيتت 

األست�سي  القتنون  من   6 الفصل 

للشركة.

ام تعيين السيد بوقفة عبد الغني 

ملدة  للشركة  الوحيد  املسير  بصفته 

غير محددة واستقتلة السيدة نعيمة 

عسيل من محصبهت كمسيرة للشركة.

ذات  شركة  من  الشركة  احويل 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد إلى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

اوليو   29 بتتريخ  بتلربتط  التجترية 

19ف2 احت رقم 8ف49.

78 P

SOCIETE ASRITOU
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك واحد

RC N° 2069

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثحتئي املحعقد بتتريخ 12 نوفمبر 

19ف2 بمقر الشركة اقرر مت الي :

التي  حصة  فف5  افويت   -  1

إلى  بوملتن  اداحو  السيد  امتلكهت 

السيد عمراوي مصطفى.

القتنوني  الشكل  تغيير   -  2
للشركة من شركة ذات املسؤولية 
املحدودة إلى شركة ذات املسؤولية 

املحدودة لشريك واحد.
3 - استقتلة السيد اداحو بوملتن 

.UB61197 رـب.و 
عمراوي  السيد   : التسيير   -  4

.VA75938 مصطفى ر.ب.و 
 6 و   5 و   1 الفصل  تعدال   -  5
األست�سي  القتنون  من   15 و   7 و 

للشركة.
القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 
بكتتبة الضبط بتملحكمة االبتدائية 
احت  19ف2  ديسمبر   3 بميدلت في 

9ف2. رقم 
79 P

CAFÉ ELQAYSAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إنشتء شركة

 31 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  وضع  ام  19ف2  أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

: املحدودة اتلخص فيمت الي 
 CAFÉ ELQAYSAR  : التسمية 

.SARL
مقهى.  : الهدف االجتمتعي 

18، شترع  رقم   : املقر االجتمتعي 
الرشيداة. الداخلة 

ففف.فف1   : الشركة  رأسمتل 
درهم.

مونية  قتدة  السيدة   : التسيير 
رقم  الوطحية  البطتقة  رقم 

.F738147
5فف14  رقم  التجتري  سجل 

بتلرشيداة. االبتدائية  بتملحكمة 
80 P

SAPAC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
لشريك واحد
إنشتء شركة

 12 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  وضع  ام  19ف2  نوفمبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

واحد  اتلخص لشريك  املحدودة 

 فيمت الي :

.SAPAC SARL AU : التسمية

أجهزة  بتئع   : االجتمتعي  الهدف 

معلومتاية.

أشغتل  مكتبية،  أدوات  بتئع 

مختلفة.

 ،333 رقم   : االجتمتعي  املقر 

الذهب  واد  اجزئة  الثتني  الطتبق 

الرشيداة.

ففف.فف1   : الشركة  رأسمتل 

درهم.

السيد غحجتوي رشيد   : التسيير 

.U98538 رقم البطتقة الوطحية رقم

 13427 رقم  التجتري  سجل 

بتملحكمة االبتدائية بتلرشيداة.

81 P

SOCHISTRAV

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك واحد

اصفية وحل الشركة

سجل التجتري رقم 9/7315فف2

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

اقرر  19ف2  اونيو  ف2  املحعقد بتتريخ 

مت الي :

الحستبتت  على  املصتدقة   -  1

االجتمتعية للشركة.

وبتلتتلي  الشركة  وحل  إلغتء   -  2

ابرئة ذمة املسير.

القتنوني  اإلاداع  وضع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 

19ف2  ديسمبر  ف1  في  بتلرشيداة 

احت رقم ف19/46ف2.

82 P
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STE SOGEFICOM

SOCIETE SOHAMCO
العتمة  الجمعية  قرار  بمقت�سى 

 26 اوم  املحعقدة  عتداة  الغير 

 SOCIETE لشركة  19ف2  أبريل 

دوار   13 رقم  ومقرهت   SOHAMCO

عين  سجع   86 محل  محمد  والد 

الشقف فتس.

1 - افويت ففف.ف1 حصة وقدرهت 

ففف.ففف.1 درهم من السيد الحمتني 

مصطفى والسيدة الحمتني زهرة إلى 

السيد الصتدوقي السليمتني علي.

2 - تغيير الشكل القتنوني للشركة 

.SARL AU إلى SARL من

السيد   : واإلمضتء  التسيير   -  3

الصتدوقي السليمتني علي.

4 - استقتلة وإبراء السيد الحمتني 

مصطفى.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   -  5

رقم  احت  بفتس  التجترية  املحكمة 

ديسمبر  فتان  بتتريخ   3981/19

19ف2.

83 P

STE AGIZOL TRAVAUX
SARL AU

املحعقدة  م.ج.ع.ط  حسب 

 STE 19ف2 لشركة  3 ديسمبر  بتتريخ 

: AGIZOL TRAVAUX SARL AU

زيتدة رأسمتل الشركة من ففف.ف1 

درهم إلى ففف.فف5 درهم.

رأس املتل : ففف.فف5 درهم مقسم 

إلى ففف.ف5 حصة بمت قدره ف1 دراهم 

لكل حصة موزعة كمت الي :

ففف.ف5 حصة للسيد عبد العزيز 

بوكريم.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  أنجز 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  ديسمبر   13 بتتريخ  بتيزنيت 

في  واملسجل  19/734ف2  رقم  احت 

السجل التجتري احت رقم 2261.

84 P

STE SONAMACO
SARL AU

غير  العتم  الجمع  قرار  بمقت�سى 

العتدي املحعقد اوم 6 ديسمبر 19ف2 

 STE SONAMACO SARL» لشركة 

اجزئة  االجتمتعي  ومقرهت   «AU

عين  طريق   262 اجزئة  القرويين 

شقف فتس.

من  حصة  ففف1  افويت   -  1

السيد  إلى  بوشتى  الحجتري  السيد 

الصفريوي محمد الذي أصبن املك 

ففف1 حصة قدره ففف.فف1 درهم.

2 - التسيير : الصفريوي محمد.

3 - اإلمضتء : الصفريوي محمد.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   -  4

رقم  احت  بفتس  التجترية  املحكمة 

 13 بتتريخ  48297ف311119ف4 

السجل  رقم  احت  19ف2  ديسمبر 

التجتري 37421.

85 P

STE ZIAD MONDIAL CAR
SARL AU

رأسمتلهت ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي : زنقة الوحدة إقتمة 

أوسكتر رقم 165 الدار البيضتء

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

امت  18ف2  أكتوبر   2 في  للشركة 

املصتدقة بين الشركتء برئتسة املسير 

غحدور سفيتن، بطتقته الوطحية رقم 

976فBE63، على الشكل التتلي :

حل املسبق للشركة.

 Dissolution املسبق  اإلنحالل 

Anticipée

 ZIAD كتر  مونداتل  زيتدة  شركة 

ذات  شركة   MONDIAL CAR

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املحضر  هذا  بموجب  تعيين  ام 

بطتقته  سفيتن،  غحدور  السيد 

كمصفي   ،BE63976ف الوطحية رقم 

حدد مقر اصفية الشركة  للشركة، 

في طريق أوالد زيتن رقم ف5 إقتمة ف2 

ط 6 الدار البيضتء.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2 احت  24 أكتوبر  البيضتء اوم 
رقم  اجتري  سجل  65ف717  رقم 

.417945

86 P

STE AL HAYAT AL ARABIA
SARL

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : ف5 طريق أوالد زيتن 

إقتمة ف2 ط 6 الدار البيضتء

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

امت  18ف2  أكتوبر   18 في  للشركة 

املصتدقة بين الشركتء برئتسة املسير 

غحدور سفيتن، بطتقته الوطحية رقم 

976فBE63، على الشكل التتلي :

حل املسبق للشركة.

 Dissolution املسبق  اإلنحالل 

Anticipée

 AL HAYAT شركة الحيتة العربية

شركة ذات املسؤولية   AL ARABIA

املحدودة بشريك وحيد.

ام تعيين السيد غحدور سفيتن، 

 ،BE63976ف رقم  الوطحية  بطتقته 

كمصفي للشركة، حدد مقر اصفية 

ف5  الشركة في طريق أوالد زيتن رقم 

إقتمة ف2 ط 6 الدار البيضتء.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2 احت  24 أكتوبر  البيضتء اوم 
رقم  اجتري  سجل   717975 رقم 

3236ف2.

87 P

أنايا
ش.م.م

االافتق  ام  بمقت�سى عقد عرفي 

على مت الي :

الفسخ املسبق للشركة.

كمصفية  بنيعيش  دونية  تعيين 

االجتمتعي  املقر  واحداد  للشركة 

للشركة كمقر التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

19ف2  ديسمبر   12 التجترية بتلربتط 

احت الرقم 7845.

88 P

مكتب األستتذ جالل بوعزة

موثق
شترع ابي ذر الغفتري، زنقة 41، رقم 27، 

الطتبق األول، حي طترق، سيدي البرنو�سي

الدار البيضتء

الهتاف : 8ف/1ف5223797ف

 GROUPE SCOLAIRE KATIF

PRIVEE
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الرأسمتل : فف7.5ف4.5 درهم

املقر االجتمتعي : الدار البيضتء، 

2ف2، شترع عبد املومن، رقم 5، 

الطتبق األر�سي

اأسيس
القته  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I

بتلدار  موثق  بوعزة،  جالل  األستتذ 

19ف2،  أكتوبر   29 بتتريخ  البيضتء 

للشركة  األستسية  القوانين  نظمت 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد لهت املميزات التتلية :

عبد  السيد   : الوحيد  الشريك 

السالم قتطف.

 GROUPE»  : التسمية 

SCOLAIRE KATIF PRIVEE» ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد.

التعليم األست�سي قبل   : املوضوع 

إلى  الحضتنة  من  الختص،  املدر�سي 

املدرسة الثتنوية.

اأهيل التعليم والتدريب املنهي.

التخصصتت،  جميع  ادريس 

وجميع أنواع وجميع املستويتت.

دورات  واحظيم  اللغة  ادريس 

الدعم.

واألستليب  األستليب  دعم 

التعليمية الحداثة.

الحظم  واستخدام  اأهيل 

التعليمية الفعتلة والتدريب األست�سي 

املتكيف مع التكحولوجيتت الجدادة.

اإلعداد والوعي بأدوات الكمبيوار 

واإلنترنت.
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املؤسستت  جميع  امثيل 

التعليمية في كل من املغرب والخترج 

وختصة كحدا.

االستحواذ على حصة مبتشرة أو 

غير مبتشرة في أي شركة أو مؤسسة 

قد اتعلق بتلشركة أو لتعزيز احميتهت.

اتعلق  نشتط  أي  عتم،  وبشكل 

أو  كليت  مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل 

جزئيت بأحد األهداف املذكورة أعاله 

أو بأي هدف آخر ذي صلة أو مت شتبه 

احتمل أن ادعم اطوير الشركة.

املقر االجتمتعي : 2ف2، شترع عبد 
املومن، رقم 5، الطتبق األر�سي، الدار 

البيضتء.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

درهم  فف7.5ف4.5   : الرأسمتل 

75ف.45 حصة من فئة  مقسمة على 

فف1 درهم للحصة الواحدة مملوكة 

من طرف السيد عبد السالم قتطف.

عين السيد عبد السالم   : اإلدارة 

قتطف كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.

من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

 31 في  وانتهي  سحة  لكل  احتار  فتان 

ديسمبر للسحة املوالية.

االحتيتط  من   %5  : األربتح 

الشركتء  بين  اوزع  والبتقي  القتنوني 

مسيران أو ال حسب حصصهم.

II - ام اإلاداع القتنوني لدى كتتبة 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

البيضتء احت رقم 722342 بتتريخ 4 

ديسمبر 19ف2.
لإلاداع والنشر

األستتذ جالل بوعزة

89 P

STE LIDAR
SARL AU

 RDC N°2 HAY MABROUKA

N°38 TIFLET

بمقت�سى محضر الجمع العتم غير 

ام  19ف2  أكتوبر   24 العتدي بتتريخ 

إقرار مت الي :

تغيير املقر االجتمتعي لشركة ليدار 

من العمترة 129 الشقة CYM 14 حي 
حي   2 رقم   RDC إلى  بتلربتط  الفتن 

مبروكة رقم 38 بتيفلت.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتيفلت بتتريخ 12 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 128.

90 P

 MCKINSEY & COMPANY

MOROCCO
متكن�سي إي كومبتني موروكو ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمتل االجتمتعي : ففف.45.842 

درهم

املقر االجتمتعي : مركز األعمتل أنفت 

بالص، البرج الشرقي، الطتبق الثتني، 

شترع الكورنيش، الدار البيضتء

السجل التجتري بتلدار البيضتء رقم 

133849

بمقت�سى محضر قرار جمتعي   -  1

19ف2،  5 ديسمبر  للشركتء املؤرخ في 

اقرر اجداد وكتلة املسير السيد جليل 

انتهي  سحة  ملدة  بتمدادهت  بنسودة 

بتتريخ 14 ديسمبر ف2ف2.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

كتتبة ضبط املحكمة التجترية بتلدار 

19ف2  ديسمبر   16 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 723578.
للمقتطف والبيتن

املسير

السيد آدم قحدال

91 P

GOOD FLY
SARL

سجل اجتري  سال( 113531

فتن فرع للشركة بمداحة سبت 
كزولة أسفي

انعقد  19ف2  أكتوبر   14 بتتريخ 

لشركة  العتدي  غير  العتم  الجمع 

شركة   ،«GOOD FLY SARL»
رأسمتلهت  محدودة،  مسؤولية  ذات 

ففف.فف8 درهم.

مقرهت االجتمتعي ستنية سمتحية 

زنقة أقواس قحيطرة   4 3 شقة  زنقة 

سال حيث امت املصتدقة على :

1 - فتن فرع للشركة بمداحة سبت 

 1 رموش شقة  عمترة  أسفي  كزولة 

الطتبق األول طريق الصويرة.

بحمتن  السيدان فؤاد  تعيين   -  2

مسيران  املحصوري  عزوزي  ومحمد 

للفرع.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجتري للمحكمة االبتدائية بأسفي 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ 

75فف1.

92 P

تكنبول ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتل الشركة ففف.فف1 درهم

العحوان : عمترة متيس 571 

السوي�سي اليوسفية بلوك الف 

الطتبق الثتني شترع محمد الستدس 

الربتط

رقم السجل التجتري : 114993

بمقت�سى محضر الجمع العتم غير 

ام  19ف2  نوفمبر   14 العتدي بتتريخ 

إقرار مت الي :

تغيير املقر االجتمتعي : 

من : عمترة متيس 571 السوي�سي 

اليوسفية بلوك الف الطتبق الثتني 

شترع محمد الستدس الربتط.

إلى : زنقة مسك الليل، رقم 797، 

سال الجدادة.

احيين القتنون األست�سي للشركة.

القتنون  من   5 الفصل  تعدال 

األست�سي للشركة «املقر االجتمتعي».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتلربتط احت رقم 3483ف1 

بتتريخ 13 ديسمبر 19ف2.
املسيران :

السيد أدغوي مخلص

السيد أدغوي عز الدان
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MARGA-LIGHT
SARL AU

على إثر قرار الجمع العتم املحعقد 
19ف2  أكتوبر  فتان  اوم  لشركة 
 MARGA-LIGHT SARL AU لشركة 
ومقرهت  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
االجتمتعي : رقم 337، إقتمة الوفتء، 
سال  مو�سى،  أوالد  قرية   ،4 سكتور 

الجدادة، اقرر مت الي :
اصفية الشركة.

متركة»  «حسن  السيد  إعالن 
مصطفى للشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بسال  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  احت  19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ 

.33761
94 P

STE EL MADANI FOOD
SARL AU

RC : 30149
اأسيس

بتتريخ 13 ديسمبر 19ف2 ام إنشتء 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بتلخصتئص التتلية :
.EL MADANI FOOD : التسمية

النشتط : الوجبتت السريعة....
شترع مكة رقم   : املقر االجتمتعي 

159 العيون.
من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
درهم  ففف.فف1   : املتل  رأس 
موزعة  حصة  ففف.1  على  مقسمة 

كتلتتلي :
ففف.1   : امو�سى  املدني  السيد 

حصة.
ام تعيين السيد املدني   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  امو�سى 

محدودة. 
اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بتتريخ  بتلعيون  االبتدائية  بتملحكمة 
رقم  احت  19ف2  ديسمبر   13

26ف19/3ف2.
95 P
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ZONE DE FAIRE
SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 6 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة   اأسيس  ام  19ف2  ديسمبر 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.
 ZONE DE FAIRE  : التسمية 

.SARL AU
اتجر جملة من الحداد   : الهدف 
التداول،  العقتقير،  ومشتقتاه، 
املواد  جميع  واصدار  استيراد 
واملحتجتت املصحعة أو غيرهت املتعلقة 

بتلنشتط.
املقر االجتمتعي : 46 شترع مراكش 

حي األمل، القطتع 4، القرية، سال.
من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بتلسجل التجتري.
الرأسمتل : حدد رأسمتل الشركة 
ففف1  درهم مقسم إلى  ففف.فف1  في 
درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 
للواحدة سدد اكتتتبهت واوزيعهت كمت 

الي :
ففف1   : محمد  لفضيلي  السيد 

حصة.
السيد  الشركة  ادار   : التسيير 
محدودة  غير  ملدة  محمد،  لفضيلي 
القتنون  اوقيع  اتريخ  من  ابتداء 
األست�سي للشركة مع اعتمتد اوقيعهت 
اإلدارية  والوثتئق  العقود  جميع  في 

والبحكية.
من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 
ديسمبر من   31 فتان احتار وانتهي في 

كل سحة.
5 % من  األربتح : اخصم مت قدره 
في  القتنوني،  أجل اكوين االحتيتطي 

حدود 1/5 من الرأسمتل.
وقد ام اإلاداع القتنوني بتملحكمة 
961ف3  احت رقم  االبتدائية بسال، 

بتتريخ 16 ديسمبر 19ف2.
بمقت�سى مقتطف وبيتن

96 P

HORIZON - EXPERTISE
اأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  19ف2  ديسمبر   9 في  بتلربتط 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 
.HORIZON - EXPERTISE املحدودة
االستشترة   : االجتمتعي  الهدف 
واالستشترة  الضرائب  في  التسيير  في 

القتنونية.
درهم  ففف.فف1   : رأسمتلهت 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم.
محمد أمين الوزاني : فف5 حصة.

عتدل الحستني : فف5 حصة.
التأسيس  من  سحة   99  : املدة 

النهتئي.
احتار  فتان  من   : املتلية  السحة 
ديسمبر مت عدا السحة األولى   31 إلى 

ابتدئ من اتريخ التسجيل.
املقر : الشقة 2 العمترة 8 زنقة واد 

سبو أكدال الربتط.
الوزاني  امين  محمد   : املسيرون 

وعتدل الحستني.
التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.7879
امضتء : عتدل الحستني

محمد أمين الوزاني
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شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
حستبــتت ضرائب

شترع محمد الختمس، أوالد اتامة
الفتكس : 5.28.52.83.52ف
الهتاف : 5.28.52.79.82ف

شركة جالل للمواد الغدائية
 ش.م.م

«سوجتليم»
شترع ف2 غشت، رقم 358، 

اترودانت
الزيتدة في رأس املتل  االجتمتعي من 
ففف.ففف.3 درهم إلى ففف.ففف.6 

درهم
مداوالت  محضر  بمقت�سى   -  1
لشركتء  االستثحتئي  العتم  الجمع 
شركةجالل للمواد الغدائية ش.م.م 
نوفمبر   25 املحعقد اوم  «سوجتليم» 
وبتإلجمتع  الشركتء  قرر  19ف2، 

االجتمتعي  املتل  رأس  في  الزيتدة 
ففف.ففف.3  مبلغ  في  حتليت  املحدد 
درهم، بمبلغ قدره ففف.ففف.3 درهم 
الجداد  املتل  الرأس  ليصبن  وهذا 
ففف.ففف.6 درهم وذلك بإصدار  هو 
فئة  من  اجتمتعية  حصة  ففف.ف3 
عبر  فيهت  االكتتتب  ثم  درهم  فف1 
املتراكمة  الصتفية  الحتيجة  حصيلة 
عبر السحوات الستبقة وذلك كمت الي  :

فف264   : السيد جالل نور الدان 
حصة اجتمتعية.

ف135   : السيد جالل عبد الهتدي 
حصة اجتمتعية.

السيد جالل محمد : ف135 حصة 
اجتمتعية.

فف9   : الغتني  عبد  السيد جالل 
حصة اجتمتعية.

حصة  ففف.ف3   : املجموع 
اجتمتعية.

املتدة  تعدال  ام  ذلك  إثر  وعلى 
األست�سي  القتنون  من  الستبعة 

للشركة :
املتل  رأس   : الستبع  الفصل 

االجتمتعي
رأسمتل االجتمتعي للشركة محدد 
ففف.ففف.6 درهم مقسم إلى  في مبلغ 
فئة  من  اجتمتعية  حصة  ففف.ف6 
فف1 درهم موزعة على الشكل اآلتي :

فف528   : السيد جالل نور الدان 
حصة اجتمتعية.

فف27   : السيد جالل عبد الهتدي 
حصة اجتمتعية.

السيد جالل محمد : فف27 حصة 
اجتمتعية.

فف18   : السيد جالل عبد الغتني 
حصة اجتمتعية.

حصة  ففف.ف6   : املجموع 
اجتمتعية.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  ديسمبر   2 اوم  بتترودانت 

احت الرقم 1514.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م

حستبــتت ضرائب

شترع محمد الختمس، أوالد اتامة

الفتكس : 5.28.52.83.52ف

الهتاف : 5.28.52.79.82ف

SORODIS
 ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شترع ف2 غشت، رقم 358، الطتبق 

األول، اترودانت

1 - بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 

لشركة  استثحتئي  عتم  جمع  بمثتبة 

«SORODIS» ش.م.م ذات الشريك 

ديسمبر   11 اوم  املحعقد  الوحيد 

قرر الشريك الوحيد الزيتدة  19ف2، 

في رأسمتل الشركة املحدد حتليت في 

بمبلغ قدره  درهم،  ففف.ففف.1  مبلغ 

ليصبن  وهذا  درهم  ففف.ففف.1 

ففف.ففف.2  الرأس املتل الجداد هو 

ففف.ف1 حصة  درهم وذلك بإصدار 

ثم  درهم  فف1  فئة  من  اجتمتعية 

الحتيجة  حصيلة  عبر  فيهت  االكتتتب 

السحوات  عبر  املتراكمة  الصتفية 

الستبقة وذلك كمت الي  :

السيد جالل نور الدان : ففف.ف1 

حصة اجتمتعية.

املتدة  تعدال  ام  ذلك  إثر  وعلى 

األست�سي  القتنون  من  الستبعة 

للشركة :

املتل  رأس   : الستبع  الفصل 

االجتمتعي

حدد رأسمتل االجتمتعي للشركة 

درهم  ففف.ففف.2  مبلغ  في  محدد 

ففف.ف2 حصة اجتمتعية  مقسم إلى 

على  موزعة  درهم  فف1  فئة  من 

الشكل اآلتي :

السيد جالل نور الدان : ففف.ف2 

حصة اجتمتعية.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  ديسمبر   12 اوم  بتترودانت 

احت الرقم 1524.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
حستبــتت ضرائب

شترع محمد الختمس، أوالد اتامة
الفتكس : 5.28.52.83.52ف
الهتاف : 5.28.52.79.82ف

شركة منار للتوزيع والتجارة
 ش.م.م ذات الشريك الوحيد
شترع ف2 غشت، رقم 359، 

اترودانت
الزيتدة في رأس املتل  االجتمتعي من 
ففف.فف1.5 درهم إلى ففف.فف8.5 

درهم
1 - بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 
لشركة  استثحتئي  عتم  جمع  بمثتبة 
ش.م.م  والتجترة»  للتوزيع  «محتر 
اوم  املحعقد  الوحيد  الشريك  ذات 
الشريك  قرر  19ف2،  ديسمبر   11
الشركة  رأسمتل  في  الزيتدة  الوحيد 
ففف.فف1.5  مبلغ  في  حتليت  املحدد 
درهم، بمبلغ قدره ففف.ففف.7 درهم 
الجداد  املتل  الرأس  ليصبن  وهذا 
ففف.فف8.5 درهم وذلك بإصدار  هو 
فئة  من  اجتمتعية  حصة  ففف.ف7 
عبر  فيهت  االكتتتب  ثم  درهم  فف1 
املتراكمة  الصتفية  الحتيجة  حصيلة 
عبر السحوات الستبقة وذلك كمت الي  :

السيد جالل نور الدان : ففف.ف7 
حصة اجتمتعية.

املتدة  تعدال  ام  ذلك  إثر  وعلى 
األست�سي  القتنون  من  الستبعة 

للشركة :
املتل  رأس   : الستبع  الفصل 

االجتمتعي
رأسمتل االجتمتعي للشركة محدد 
ففف.فف8.5 درهم مقسم إلى  في مبلغ 
فئة  من  اجتمتعية  حصة  ففف.85 
فف1 درهم موزعة على الشكل اآلتي :

السيد جالل نور الدان : ففف.85 
حصة اجتمتعية.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  ديسمبر   12 اوم  بتترودانت 

احت الرقم 1525.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م

100 P

شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
حستبــتت ضرائب

شترع محمد الختمس، أوالد اتامة
الفتكس : 5.28.52.83.52ف
الهتاف : 5.28.52.79.82ف

PHYTO SH شركة
 ش.م.م

شترع محمد الختمس، عمترة سداد
الطتبق األول، حي رابحة، أوالد 

اتامة، إقليم اترودانت
احويل املقر االجتمتعي للشركة 

بمقت�سى محضر مداوالت الجمع 
شركة  لشركتء  االستثحتئي  العتم 
اوم  املحعقد  ش.م.م،   PHYTO SH
الشركتء  قرر  19ف2،  نوفمبر   27

وبتإلجمتع مت الي :
للشركة  االجتمتعي  املقر  احويل 
محمد  بشترع  حتليت  املتواجد 
الطتبق  سداد،  عمترة  الختمس، 
إقليم  األول، حي رابحة، أوالد اتامة، 
شترع   : إلى العحوان اآلتي  اترودانت، 
الدان  كمتل  اجزئة  الثتني،  الحسن 
6، أوالد  ف4، مجموعة  2، بقعة رقم 

اتامة، إقليم اترودانت.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  ديسمبر   4 اوم  بتترودانت 

احت الرقم 1516.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
حستبــتت ضرائب

شترع محمد الختمس، أوالد اتامة
الفتكس : 5.28.52.83.52ف
الهتاف : 5.28.52.79.82ف

IRRI IDAOUZEKI شركة
 ش.م.م

دوار بويحيى، جمتعة الدار
أوالد اتامة، إقليم اترودانت

اأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمداحة 
19ف2  11 ديسمبر  أوالد اتامة بتتريخ 
اوم اترودانت  بمداحة   ومسجل 
16 ديسمبر 19ف2، ام وضع القتنون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة اتميز بتلختصيتت اآلاية :

 IRRI التسمية االجتمتعية : شركة

IDAOUZEKI ش.م.م.

الشركتء :

لشهب حسن   السيدان 

وعبد اللطيف اوشن.

الغرض االجتمتعي :

واالاجتر  اوزيع  بيع،  شراء، 

نصف الجملة والتقسيط  بتلجملة، 

واألسمدة  الفالحية  املواد  لجميع 

واملعدات الفالحية.

االستيراد والتصدار.

التجترة بصفة عتمة.

بويحيى،  دوار   : االجتمتعي  املقر 

إقليم  اتامة،  أوالد  الدار،  جمتعة 

اترودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سحة ابتداء من اوم التأسيس النهتئي 

للشركة.

رأس املتل :

حدد رأس املتل في مبلغ ففف.فف1 

حصة  ففف1  إلى  مقسم  درهم 

اجتمتعية من فئة فف1 درهم وموزع 

على الشكل اآلتي :

السيد حسن لشهب : فف5 حصة 

اجتمتعية.

فف5 حصة   : عبد اللطيف اوشن 

اجتمتعية.

املجموع : ففف1 حصة اجتمتعية.

حسن  السيدان  عين   : التسيير 

اوشن  اللطيف  وعبد  لشهب 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  كمسيران 

محدودة.

السحة االجتمتعية : ابتدئ في فتان 

احتار وانتهي في 31 ديسمبر، واستثحتء 

األولى  االجتمتعية  السحة  ابتدئ 

بتلسجل  الشركة  تسجيل  اوم  من 

التجتري.

كتفة  خصم  بعد   : األربتح 

التكتليف القتنونية وكذا املحصوص 

عليهت في القتنون األست�سي اوزع البتقي 

على الشركتء نسبة حصصهم في رأس 

املتل االجتمتعي للشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  ديسمبر   16 اوم  بتترودانت 

احت رقم 1533.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م

حستبــتت ضرائب

شترع محمد الختمس، أوالد اتامة

الفتكس : 5.28.52.83.52ف

الهتاف : 5.28.52.79.82ف

BB AGADIR شركة

 ش.م.م

التوطين : شركة مهى فيسك، عمترة 

البيتض، حي املويستت، شترع محمد 

الختمس، أوالد اتامة 

إقليم اترودانت

احويل املقر االجتمتعي للشركة 

بمقت�سى محضر مداوالت الجمع 

شركة  لشركتء  االستثحتئي  العتم 

اوم  املحعقد  ش.م.م،   BB AGADIR

الشركتء  قرر  19ف2،  ديسمبر   11

وبتإلجمتع مت الي :

للشركة  االجتمتعي  املقر  احويل 

املتواجد حتليت بشركة مهى فيسك، 

عمترة البيتض، حي املويستت، شترع 

إقليم  أوالد اتامة،  محمد الختمس، 

اجزئة   : اترودانت إلى العحوان اآلتي 

الجهتداة،  الدشيرة   ،156 الجهتداة 

انزكتن أات ملول.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط بتملحكمة االبتدائية بإنزكتن 

احت الرقم  19ف2  ديسمبر   16 اوم 

.1532
ملخص من أجل النشر

شركة الدراستت مهى فيسك ش.م.م

103 P
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 STE COMPLEXE EQUESTRE

TOURISTIQUE

SARL

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت : عمترة الزبير، شترع مكة

الطتبق األول، العيون

تعدال قتنوني
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

19ف2 امت املصتدقة من  6 ديسمبر 

طرف الشركتء على مت الي :

ام   : اجتمتعية  حصص  افويت 

افويت ففف1 حصة من طرف السيد 

والسيد  حصة(  الزبير  فف4  محمد 

عبد هللا الزبير  فف1 حصة( والسيد 

والسيدة  حسة(  الزبير  فف1  أحمد 

والسيدة  الحجتة الزبير  فف1 حصة( 

والسيد  حصة(  الزبير  فف1  نزيهة 

والسيدة  حصة(  الزبير  فف1  حيتة 

خداجة البصري  فف1 حصة(.

الستلم  ابراهيم  السيد  لفتئدة 

الزبير.

للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

الزبير  محمد  السيد  استقتلة 

وتعيين السيد ابراهيم الستلم الزبير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتتريخ  بتلعيون  االبتدائية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   16

39ف19/3ف2.

104 P

مجموعة مدارس حدائق 

الصفوة الخاصة

شركة ذات مسؤولية محدودة

حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

19ف2،  أكتوبر   14 بتتريخ  بسطتت 

ام اأسيس شركة محدودة، فيمت الي 

خصتئصهت :

«مجموعة   : التجتري  االسم 

مدارس حدائق الصفوة الختصة».

حي  سطتت،   : االجتمتعي  املقر 

القسم، بلوك أ، الرقم 77.

املدة 99 سحة.

للتعليم  مدرسة ختصة   : الهدف 

األولي،االبتدائي، اإلعدادي والثتنوي.

الرأسمتل : ففف.ف1 درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد سعد فرين، القتطن بسطتت، 

اجزئة الوحدة، حي الفرح، الرقم 59، 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.W36353رقم ف

بوححيك  السيد   : الشريك 

املصطفى.

وكذا  القتنوني  اإلاداع  ام 

لدى  التجتري  بتلسجل  التسجيل 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

19ف2،  ديسمبر   9 بتتريخ  بسطتت، 

19/1132ف2  اإلاداع  رقم  احت 

السجل  من   5713 القتنوني( 

التحليلي.
من أجل الخالصة والبيتن

105 P

مشعال لإلنعاش العقاري

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.فف7 درهم

مقرهت االجتمتعي : سطتت

حي مبروكة، زنقة طرابلس، رقم 5

بمقت�سى عقد عرفي حرر بسطتت 

ام إعالن  19ف2،  أكتوبر   29 بتتريخ 

واالافتق على مت الي :

اإلعالن عن وفتة السيد املحفوظ 

مشعتل، شريك في الشركة.

االجتمتعية  الحصص  اقسيم 

للهتلك على ورثته.

السيد لحسن  التأكيد على إبقتء 

مشعتل كمسير وحيد للشركة.

للرأسمتل  الجداد  التقسيم 

االجتمتعي للشركة.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجتري لدى كتتبة الضبط بتملحكمة 

االبتدائية بسطتت بتتريخ 29 نوفمبر 

19ف2 احت رقم 1119/19.
من أجل الخالصة والبيتن

املسير

106 P

LADY ELLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
رأسمتلهت : ففف.ف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : عمترة رقم 55

الطتبق السفلي، شقة رقم 4

اتمسحت، امترة

العتم  الجمع  محضر  على  بحتء 

31 أكتوبر  االستثحتئي املحعقد بتتريخ 

 LADY ELLE 17ف2 قرر شركتء شركة

SARL AU مت الي :

للشركة  االجتمتعي  املقر  تغيير 

: عمترة رقم  ليصبن املقر الجداد ب 

 4 رقم  شقة  السفلي  الطتبق   55

اتمسحت الربتط.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   31 بتتريخ  بتلربتط  التجترية 

17ف2، السجل التجتري رقم ف9537.

107 P

 STE BUREAU HORIZONS COMPTA SARL

AU

Tél. : 1ف.6.66.86.33ف

2B NEW CITY
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اأسيس  ام  بسال  19ف2  ف2 نوفمبر 

شركة احمل الخصتئص التتلية :

 2B NEW CITY SARL  : التسمية 

AU

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

األشغتل   : االجتمتعي  الهدف 

في  االاجتر  البحتء،  أشغتل  املختلفة، 

األجهزة اإللكترونية.

رأس املتل : ففف.فف1 درهم.
املدة : 99 سحة.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر.

 ،8 الشقة رقم   : املقر االجتمتعي 
العمترة رقم B7، إقتمة الحور، سيدي 

مو�سى، سال.
املسير : بدر ححتك.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
لالستثمتر  الجهوي  بتملركز  القتنوني 
19ف2  ديسمبر   8 بتتريخ  بتلربتط 

سجل اجتري احت رقم 959ف3.
108 P

استثتقية ميموزا
مكتب قتنوني للمحتسبة

التحكيم التجتري الدولي والوستطة
الطتبق األول إقتمة بال روزا رقم 3 القحيطرة

الهتاف : 37.37.65.92ف

شركة كوليكتيف طرانسبور
تعداالت قتنونية

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
19ف2  أغسطس   2 بتلقحيطرة بتتريخ 
19ف2  أغسطس   9 بتتريخ  واملسجل 
كوليكتيف  شركة  مستهمو  قرر 

طرانسبور مت الي :
التصفية النهتئية للشركة.

االبتدائية  بتملحكمة  ام  اإلاداع 
بتتريخ   73674 بتلقحيطرة احت رقم 

12 ديسمبر 19ف2.
لإلشترة والتحبيه

109 P

CM INGENIERIE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر الرئي�سي : 219، شترع 
الزرقطوني، إقتمة البردعي
الطتبق 1، الدار البيضتء

رقم التقييد في السجل التجتري : 
142667

استمرارية نشتط الشركة
بمقت�سى محضر، قررت الجمعية 
العتمة االستثحتئية استمرارية نشتط 

الشركة.
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بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  التجتري 

19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 6ف7224.

110 P

BF&CO IMMOBILIER
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : ففف.ففف.1 درهم

املقر الرئي�سي : 52، اجزئة أمين

سيدي معروف، الدار البيضتء

رقم التقييد في السجل التجتري : 

262921

استمرارية نشتط الشركة
بمقت�سى محضر، قررت الجمعية 

العتمة االستثحتئية استمرارية نشتط 

الشركة.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  التجتري 

19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 2ف7227.

111 P

ANARYS
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : ففف.ففف.2 درهم

املقر الرئي�سي : ف53، زنقة كومليمت

بوركون، الدار البيضتء

رقم التقييد في السجل التجتري : 

233243

استمرارية نشتط الشركة
بمقت�سى محضر، قررت الجمعية 

العتمة االستثحتئية استمرارية نشتط 

الشركة.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  التجتري 

19ف2  ديسمبر   12 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 723263.

112 P

 STAR CONSULTING

IMMOBILIER
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : ففف.فف5 درهم

املقر الرئي�سي : 14، شترع الزرقطوني

الطتبق 9، رقم 18، الدار البيضتء

رقم التقييد في السجل التجتري : 

232567

استمرارية نشتط الشركة
بمقت�سى محضر، قررت الجمعية 

العتمة االستثحتئية استمرارية نشتط 

الشركة.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  التجتري 

19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 1ف7227.

113 P

ELECTRO FAIZ شركة
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

اصفية الشركة
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

19ف2  سبتمبر   16 بتتريخ  املحعقد 

FAIZ ش.م.م بشريك وحيد،  لشركة 

والتي  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

شترع   18 االجتمتعي  مقرهت  اوجد 

أنفت الطتبق األول الدار البيضتء، ام 

ااختذ القرارات اآلاية :

اصفية الشركة قبل نهتاة مدتهت 

القتنونية.

تعيين السيدة سهتم الفتاز مكلفة 

بتصفة الشركة.

تعيين مقر التصفية 18 شترع أنفت 

الطتبق األول الدار البيضتء.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

بتتريخ البيضتء  بتلدار   التجترية 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر  ف1 

.722891

114 P

NATURE GROWERS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

السجل التجتري رقم : 25877

أكتدار

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشريك  قرر  19ف2،  سبتمبر  ف3 

 NATURE املسمتة  للشركة  الوحيد 

ش.م.م بشريك وحيد،   GROWERS

مت الي :

احويل املقر االجتمتعي للشركة إلى 

العحوان التتلي : أات ملول، رقم 645، 

شترع أحمد الهيبة، الحي الصحتعي.

الشكل  على  املتلية  السحة  تغيير 

التتلي :

ابتدئ السحة املتلية من فتان شهر 

سبتمبر وانتهي في نهتاة شهر أغسطس 

من السحة املوالية.

5 وف3 من القتنون  تغيير الفصل 

على  املتعلقين  للشركة،  األست�سي 

وبتلسحة  االجتمتعية  بتملقر  التوالي 

املتلية.

تعدال القتنون األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2،  ديسمبر   3 بتتريخ  بأكتدار، 

احت رقم 88785.
للخالصة والبيتن

115 P

N.A.P IMMOBILIERE شركة
السجل التجتري رقم : 34525

أكتدار

بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الجمعية  قررت  19ف2،  أكتوبر   17

الجمع  بمثتبة  املحعقدة  العتمة 

املسمتة  للشركة  االستثحتئي  العتم 

شركة   ،N.A.P IMMOBILIERE

برأسمتل  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرهت  الكتئن  درهم،  ففف.فف1 

بأكتدار، شترع أحمد اوجتع، أغروض 

بنسركتو، مت الي :

الرفع من رأسمتل الشركة بمبلغ 

قدره ففف.فف4.9 درهم لينتقل بتلتتلي 

ففف.ففف.5  درهم إلى  ففف.فف1  من 

حصة  ففف49  بخلق  وذلك  درهم 

اجتمتعية جدادة من فئة فف1 درهم 

للحصة، اكتتب كلهت واحرر إمت نقدا 

أو عن طريق املقتصة مع داون أكيدة 

ومستحقة ضد الشركة.

6 و7 من القتنون  تغيير الفصلين 

األست�سي للشركة.

تعدال القتنون األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2،  ديسمبر   3 بتتريخ  بأكتدار، 

احت رقم 88784.
للخالصة والبيتن

116 P

BOCH MAR

SARL D’AU

تعداالت قتنونية

الوحيد  املستهم  قرار  إثر  على 

ذات  شركة   BOCH MAR لشركة 

املستهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  البتلغ  الوحيد، 

االجتمتعي  مقرهت  والكتئن  درهم 

ب بلوك  الوحدة،  مداحة   بتجزئة 

رقم ب 9ف1، العيون، اقرر مت الي :

بإضتفة الشركة  نشتط   اوسيع 

مت الي :

الطرية  األسمتك  واجترة  بيع 

واملجمدة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط بتملحكمة االبتدائية بتلعيون 

19ف2، احت رقم  16 ديسمبر  بتتريخ 

36ف19/3.

117 P
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 SOCIETE ESSAKT ELORCHE

DE CONSTRUCTION
SARL

تعداالت قتنونية
االستثحتئي  العتم  الجمع  إثر  على 

 SOCIETE ESSAKT ملستهم 

 ELORCHE DE CONSTRUCTION

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم  ففف.فف2  رأسمتلهت  البتلغ 

والكتئن مقرهت االجتمتعي بشترع أبو 
العيون،   ،1 رقم   ،38 زنقة  العالء، 

اقرر مت الي :

قبول اقرير املصفي وإبراء ذمته.

الحل النهتئي للشركة.

السجل  من  الشركة  حذف 

التجتري.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط بتملحكمة االبتدائية بتلعيون 

19ف2، احت رقم  16 ديسمبر  بتتريخ 

ف4ف19/3.

118 P

YPOGRAFI
اأسيس شركة محدودة املسؤولية

وضع  ام  العرفي،  للعقد  ابعت 

املسؤولية  محدودة  الشركة  قوانين 

املسجلة في السجل التجتري بتلربتط 

احت رقم 141917 بتملميزات التتلية :

YPOGRAFI : التسمية

الهدف : 

أعمتل الطبتعة الرقمية واإلشهتر 

والنشر.

مكتب نشر إشهتر إنتتج الصوت 

واإلنتتج السمعي البصري وامللصقتت 

واملنشورات والكتيبتت.

والدكور  الدراسة  أعمتل 

والعالمتت والشعترات التجترية.

العالمتت  اصميم  محصتت  وضع 

التجترية واطوير الهوية املرئية.

التسويق الرقمي واجهيز الحفالت 

وكراء وبيع وتعدال املحصتت وأدوات 

املعترض.

جميع  في  والتجترة  إنتتج  إنشتء 

جميع  على  والعمل  اإلشهترية  املواد 

العالمتت التجترية والتشويرية.

شراء بيع األثتث واملعدات ولوازم 

املكتاب وآالت الطبتعة وغيرهت.

شقة  ف3  عمترة   : املقر االجتمتعي 
زنقة موالي احمد لوكيلي حستن   8

الربتط.

املدة : 99 سحة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمتل 

ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

فف1 درهم  حصة اجتمتعية من فئة 

للواحدة.

السيد  يسيرهت  الشركة   : اإلدارة 

امين بحبراهيم.

السحة االجتمتعية : ابتدئ في فتان 

احتار وانتهي في 31 ديسمبر.

الربن  من   %5 اقتطع   : األربتح 

طبقت  القتنوني  لالدختر  الصتفي 

للقتنون والبتقي اوضع احت اصرف 

الجمع العتم العتدي.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتلربتط.
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5LEM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمتل : ففف.ف1 درهم

79، شترع ابن سيحت الشقة 14

أكدال، الربتط

س.ت 141965

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

املسجل  العرفي  العقد  بموجب 

قد  بتلربتط،  19ف2  ديسمبر   13 في 

مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

محدودة احمل الخصتئص التتلية :

5LEM SARL : التسمية

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

املوضوع : اتعلق نشتط الشركة :

اإلدارة  اإلدارية،  االستشترات 

التجترية، الترويج العقتري.

ابن  شترع   ،79  : املقر االجتمتعي 
سيحت الشقة 14، أكدال، الربتط.

فف1  درهم  ففف.ف1   : الرأسمتل 
حصة.

لوممبر  رودي  السيد   : املسيران 
لوممبر ريمت  والسيدة  حصة(    ف5 

 ف5 حصة(.
بتملركز  القتنوني  اإلاداع  ام 
في بتلربتط  لالستثمتر   الجهوي 
رقم  احت  19ف2  ديسمبر   13

.141965
120 P

STE G H 2 M I
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : قطتع 3 رقم 1822
محل رقم 2، مرس الخير، امترة

رقم سجل اجتري : 565ف12
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
19ف2 بتلربتط قرر مسير  16 نوفمبر 

الشركة مت الي :
قطتع  إلى  االجتمتعي  املقر  تغيير 
مرس   ،2 محل رقم   ،1822 رقم   ،3

الخير، امترة.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
احت رقم  19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ 

3399ف1.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 29.78.ف5.37.9ف
GSM : 6.61.25.96.46ف

STE HASON TRANS
SARL A A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

العحوان : دوار مغراوة، قرية بحعودة
سوق األربعتء

س.ت رقم : 26451
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسجل  19ف2  نوفمبر   28

19ف2،  نوفمبر   29 بتتريخ  األربعتء 
وضع القتنون األست�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
HASOUN TRANS حيث ام مت الي :

اأسيس لشركة احمل الخصتئص 
التتلية :

.HASOUN TRANS : التسمية 
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
ففف.فف1  في  حدد   : املتل  رأس 
قسمة  ففف.1  إلى  مقسمة  درهم 
اجتمتعية من فئة فف1 درهم لفتئدة :

ففف1   : محمد  الحسوني  السيد 
حصة.

نقل املستخدمين ونقل   : الهدف 
البضتئع.

مغراوة،  دوار   : االجتمتعي  املقر 
قرية بحعودة، سوق األربعتء.

املدة : 99 سحة.
الحسوني  السيد  عين   : التسيير 

محمد مسير للشركة.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بسوق  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
احت  19ف2  9 ديسمبر  بتتريخ  أربعتء 
بتلسجل الترايبي و26451   522 رقم 

بتلسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 29.78.ف5.37.9ف
GSM : 6.61.25.96.46ف

STE IJRI TRANS
SARL A A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

العحوان : حي بتم القحيطرة
سوق الثالثتء الغرب
س.ت رقم : 26453

بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسجل  19ف2  أكتوبر   31
19ف2،  نوفمبر  فتان  بتتريخ  األربعتء 
وضع القتنون األست�سي لشركة ذات 
 IJRI مسؤولية محدودة بشريك وحيد

TRANS حيث ام مت الي :
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اأسيس لشركة احمل الخصتئص 

التتلية :

.IJRI TRANS : التسمية 

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ففف.فف1  في  حدد   : املتل  رأس 

قسمة  ففف.1  إلى  مقسمة  درهم 

اجتمتعية من فئة فف1 درهم لفتئدة :

ففف1   : السيد الحسين الطتهري 

حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

املقر االجتمتعي : حي بتم القحيطرة، 

سوق الثالثتء الغرب.

املدة : 99 سحة.

الحسين  السيد  عين   : التسيير 

الطتهري مسير للشركة.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بسوق  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

احت  19ف2  9 ديسمبر  بتتريخ  أربعتء 

بتلسجل الترايبي و26453   523 رقم 

بتلسجل التحليلي.
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STE BOUGTEBA FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت : ففف.فف1.9 درهم

مقرهت االجتمتعي : رقم 5ف1 مكرر

حي الحعيم، مكحتس

تعدال
بتتريخ عرفي،  عقد   بمقت�سى 

اوم واملسجل  19ف2  أكتوبر   فتان 

عقد  ام  19ف2  أكتوبر   31

لشركة  االستثحتئي  العتم  الجمع 

ذات  شركة   BOUGTEBA FRERES

 : رأسمتلهت  املحدود،  املسؤولية 

ففف.فف1.9 درهم ومقرهت االجتمتعي 

: رقم 5ف1 مكرر، حي الحعيم، مكحتس 

حيث امت املصتدقة واقرر مت الي :

االجتمتعية  التسمية  تغيير 

 BOUGTEBA FRERES من  للشركة 

.MATERIAUX DECO إلى

تعدال القتنون األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط بتملحكمة التجترية بمكحتس 

ديسمبر   6 بتتريخ   4948 رقم  احت 

19ف2.
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شركة بيغو ديفيغ ايتيود
شركة ذات مسؤوليتت محدودة

بشريك وحيد

دافيغ  بيغو   : االجتمتعي  اللقب 

مسؤوليتت  ذات  ااتيود  شركة 

محدودة بشريك وحيد(.

ب.د.إ.   شركة   : االسم املختصر 

بشريك  محدودة  مسؤوليتت  ذات 

وحيد(.

الشركتء : السيد عبد القتدر ادبال 

.A635174 ب ت و
رأس املتل : ففف.فف1 درهم.

ففف1   : االجتمتعية  الحصص 

حصة للسيد عبد القتدر ادبال.

املسيران : السيد رشيد الداهي.
 ،54 رقم   : االجتمتعي  املقر 

مجموعة الحخيل، اقدم - الربتط.

مكتب   : االجتمتعي  الهدف 

الدراستت.

بتملركز  القتنوني  اإلاداع  ام 

الجهوي لالستثمتر بتلربتط.
للبيتن
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STE MONELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك واحد
رأسمتلهت : ففف.فف5 درهم

مقرهت االجتمتعي : املجموعة رقم 

ف39 حي النهضة 1 اليوسفية

العتدي  غير  العتم  الجمع  قرر 

19ف2  سبتمبر  ف3  بتتريخ  املحعقد 

ذات  شركة    MONELEC لشركة 

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد 
درهم املجموعة  ففف.فف5  رأسمتلهت 
 - اليوسفية   1 حي النهضة  ف39  رقم 

الربتط.

بمت  الشركة  رأسمتل  في  الزيتدة 
ففف.فف1  درهم من  ففف.فف4  قدره 
درهم وذلك عن  ففف.فف5  درهم إلى 
للحستب  الجزئي  التعدال  طريق 

الجتري الدائن للمشترك.
نقل املقر االجتمتيع الذي كتن 79، 
شترع ابن سيحت الشقة رقم 14 أكدال 
حي  ف39  رقم  املجموعة  إلى  الربتط 

النهضة 1 اليوسفية - الربتط.
الواسعي  ميحة  السيدة  استقتلة 
السيد  وتعيين  مسيرة  محصب  من 
قتسم سليمتني كمسير وحيد للشركة 
وإدارة  تسيير  صالحية  مححه  مع 

الشركة.
القتنوني لدى كتتبة  وام اإلاداع 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
 12 بتتريخ  3457ف1  رقم  احت 

ديسمبر 19ف2.
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STE PHARMACIE ATTAWBA
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمتلهت : ففف.ف1 درهم

املقر االجتمتعي : اجزئة سلمى رقم 
29 حي واد الذهب لعيتادة سال

محضر االجتمتع العتم االستثحتئي
بمقت�سى محضر عرفي مؤرخ في 6 

أغسطس 19ف2 اقرر مت الي :
 STE املسمتة  الشركة  إغالق 

.PHARMACIE ATTAWBA
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   16 بتتريخ  بسال  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 33837.
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 STE LA PLUME ROUGE
COM

شركة ذات اسم جمتعي
رأسمتلهتل : ففف.ف1 درهم

املقر االجتمتعي : 5 زنقة عبد السالم 
القبتج  املرج ستبقت(

متجر رقم 2 حستن الربتط
فسخ الشركة قبل األوان

االستثحتئي  العتم  للجمع  ابعت 
19ف2 قرر  ف3 أكتوبر  املحعقد بتتريخ 

 LA PLUME ROUGE شركة  شركتء 

جمتعي،  اسم  ذات  شركة   COM

زنقة عبد السالم   5 مقرهت بتلربتط، 

 2 رقم  متجر  ستبقت(،  القبتج  املرج 

حستن، مت الي :

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء 

من اتريخ ف3 سبتمبر 19ف2.

السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 

زكريت اتسين، القتطن بسال.

مقر التصفية : 5 زنقة عبد السالم 

 2 رقم  متجر  ستبقت(،  القبتج  املرج 

حستن الربتط.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   3 اوم 

3267ف1.
بمثتبة مقتطف وبيتن
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 STE HUMANUM

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : عمترة 2127، شقة 

4، الطتبق األول، اجزئة الوفتق - 

امترة

اصفية نهتئية
ابعت ملداولة محضر الجمع العتم 

بتتريخ  استثحتئيت  املحعقد  العتدي 

شركتء  قرر  19ف2  أغسطس   19

 HUMANUM املسمتة   الشركة 

DEVELOPPEMENT ش.م.م. مقرهت 

بتمترة عمترة 2127، شقة 4، الطتبق 

األول، اجزئة الوفتق - امترة مت الي  :

من  اصفية الشركة نهتئيت ابتداء 

اتريخ 19 أغسطس 19ف2*.

إقفتل السجل التجتري.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر   25 اوم 

3113ف1.
بمثتبة مقتطف وبيتن
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STE LIVE WELL
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : رقم 11 املحطقة 

الصحتعية - امترة

اصفية نهتئية
ابعت ملداولة محضر الجمع العتم  

أكتوبر   8 بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي 

 LIVE WELL 18ف2 قرر شركتء شركة

 11 رقم  بتمترة،  مقرهت  ش.م.م.  

املحطقة الصحتعية  مت الي :

من  اصفية الشركة نهتئيت ابتداء 

اتريخ ف3 سبتمبر 19ف2.

إقفتل السجل التجتري.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر   28 اوم 

3189ف1.
بمثتبة مقتطف وبيتن
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STE ELEPHANT PRINT
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : الربتط، الطتبق 

األر�سي 155 شترع سيدي محمد بن 

عبد هللا القبيبتت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

اأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اكوين  ام  19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ 

قتنون أست�سي لشركة ذات املسؤولية  

خصتئصهت  واحد  بشريك  املحدودة 

كتلتتلي :

.STE LIVE WELL : التسمية

الهدف :

الطبتعة الرقمية.

الرسوم  واخطيط  اصميم 

املبيتنية.

اإلشهتر.

اإللكترونية  املواقع  إنشتء 

وتسيرهت وصيتنتهت.

احظيم  األنشطة، واملؤامرات....(.

التفتوض التجتري.

االستيراد والتصدار.

الطتبق  الربتط،   : املقر االجتمتعي 

155 شترع سيدي محمد بن  األر�سي 

عبد هللا القبيبتت.

املدة : 99 سحة ابتداء من تسجيل 

الشركة بتلسجل التجتري.

ففف.فف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ف5 حصة قيمة كل  درهم مقسم إلى 

واحدة ففف2 درهم في ملكية الشريك 

الوحيد السيد بحعتشور نجيب.

السيد  تعيين  ام   : التسيير 

لبطتقة  الحتمل  نجيب  بحعتشور 

 AE32655 رقم  الوطحية  التعريف 

كمسير للشركة وملدة غير محدودة.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

سجل  19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ 

اجتري رقم 141911.
مقتطف وبيتن النشر

مقر الشركة
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STE ALUSSAN
SARL AU

الحل املسبق
- بمقت�سى محضر الجمع العتم  أ 

غير العتدي املحعقد بتتريخ 2 ديسمبر 

للشركة  االجتمتعي  بتملقر  19ف2 

ALUSSAN SARL AU اقرر مت الي :

الحل املسبق للشركة.

الحقوني  نجتة  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

احداد مقر التصفية بسال اجزئة 

الحتج عمر رقم 58 طريق مهداة.

ام   : القتنوني  لإلاداع   - ب 

 12 بتملحكمة االبتدائية بسال بتتريخ 

ديسمبر 19ف2 احت رقم ف3382.
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STE JAMI SKIN CLINIC
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس املتل الشركة : ففف.ف1 درهم
املقر االجتمتعي : 13، زنقة ازكت، رقم 

5 - أكدال - الربتط
اقليص هدف الشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
23 اوليو  املحعقد فوق العتدة بتتريخ 

19ف2 اقرر مت الي :
وتعدال  الشركة  هدف  اقليص 
املتدة 2 من الحظتم األست�سي كتلتتلي :

هدف الشركة هو مركز التجميل 
وبيع مواد واجهيزات التجميل.

تعدال الحظتم األست�سي.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  احت  19ف2  ديسمبر   4 اوم 

3311ف1.
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SMART WIN SARL RABAT

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
اوسيع الهدف التجتري

 STE MAROCAINE DES
 TRAVAUX GENIE CIVILS ET

RESEAUX
SMTGR

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
الرأسمتل االجتمتعي : ففف.فف5 

درهم
 N°290 CITE RIAD : املقر التجتري

BOUZNIKA
بقرار من الشريك الوحيد بتتريخ 

28 اونيو 19ف2 اقرر مت الي :
للشركة  التجتري  الهدف  اوسيع 
النشتط  بإضتفة  اعاله  املذكورة 

.NEGOCE
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  اوليو   17 بتتريخ  ببنسليمتن 

احت رقم 426.
135 P

STE NEOLT GRAF

SARL

املقر االجتمتعي : 52-ف5، شترع 

زرهون الدار البيضتء

رقم السجل التجتري : 126481

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�سى الجمع العتم غير العتدي 

ليوم 24 اوليو 19ف2 قرر مت الي :

تغيير املقر االجتمتعي من 8، شترع 

ف52-5،  إلى  البيضتء  الدار  زرهون 

شترع زرهون الدار البيضتء.

وتعدال الحظتم األست�سي.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

 12 اوم  البيضتء  بتلدار  التجترية 

35657- رقم  احت  19ف2  ديسمبر 

.723189

136 P

STE LE CHILL

SARL

سجل اجتري 29ففف1 الربتط

زيتدة في رأسمتل الشركة
انعقد  19ف2  نوفمبر   26 بتتريخ 

لشركة  العتدي  الغير  العتم  الجمع 

محدودة  شركة   LE CHILL SARL

درهمت،  ففف.ف1  املسؤولية رأسمتلهت 

زنقة اتنسيفت،   1 مقرهت االجتمتعي 

امت  حيث  الربتط،  أكدال   ،1 رقم 

املصتدقة على :

ففف.ف1  رفع رأسمتل الشركة من 

بمقتصة  درهمت  ففف.فف6  إلى  درهم 

مع الداون املستحقة لفتئدة الشركتء 

بمت قدره ففف.ف59 درهم.

األست�سي  الحظتم  صيتغة  إعتدة 

للشركة واملصتدقة عليه.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ديسمبر   16 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم 8ف35ف1.

137 P
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STE ISSOUKLA

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسمتل : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : البراد، زنقة 16 

رقم 7، اتبريكت - سال

اصفية الشركة
ابعت ملت جتء في محضر الجمع العتم 

االجتمتعي  بتملقر  املحعقد  االستثحتئي 

بتتريخ 19 نوفمبر 19ف2 اقرر مت الي :

املصفي السيد موالي احمد اورارا 

جميع  حول  للتقرير  االستمتع  بعد 

التصفية فلقد وافق حول  عمليتت 

النهتئي  الحستب  وكذلك  التقرير 

للتصفية.

ابعت ملت سبق فقد قرر الجمع العتم 

محن جميع الصالحيتت للمصفي كي 

احهي مسطرة التصفية.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

االبتدائية بسال في 16 ديسمبر 19ف2 

احت رقم 33831.
وهذا بمثتبة مقتطف وبيتن

138 P

 STE SADIK BEAUTY &

COSMETICS COMPANY

SARL

 STE شركة  شركتء  اجتمع 

 SADIK BEAUTY & COSMETICS

COMPANY SARL في جمع استثحتئي 

اوم 15 نوفمبر 19ف2 وقرروا مت الي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيدة وفتء صتدق بصفتهت 

مصفية للشركة.

ف3   : ب  التصفية  محل  وجعل 

 8 شقة  لوكيلي  أحمد  موالي  شترع 

حستن الربتط.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتلربتط احت رقم 3228ف1.

139 P

 STE VISION LEADER

SCHOOL PRIVATE
شركة فيزاو ليدر سكول بريفتت

ش.م.م.

بشريك وحيد

الرأسمتل االجتمتعي : ففف.فف1 

درهم

املقر االجتمتعي : 378 شترع الحسن 

الثتني شقة رقم 2 الربتط

املؤرخ  العتم  الجمع  بمقت�سى 

قرر الشريك  19ف2  اوليو   12 بتتريخ 

سكول  ليدر  فيزاو  لشركة   الوحيد 

 STE بشريك وحيد  بريفتت ش.م.م. 

 VISION LEADER SCHOOL

PRIVATE مت الي :

: فيزاو ليدر سكول  اصفية شركة 

 STE بشريك وحيد  بريفتت ش.م.م. 

 VISION LEADER SCHOOL

.PRIVATE

املولى  عبد  لكراري  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

في  للشركة  الرئي�سي  املقر  احداد 

شترع الحسن   378  : التتلي  العحوان 

الثتني شقة رقم 2 الربتط.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

ديسمبر   11 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم 3437ف1.

140 P

STE DANGENS CAR
اأسيس شركة

-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   1

6 ديسمبر 19ف2 اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لهت 

املواصفتت التتلية :

.STE DANGENS CAR : التسمية

الهدف االجتمتعي : كراء السيترات 

بدون ستئق حصريت.

حي   931 رقم   : االجتمتعي  املقر 

األندلس ايفلت.

الرأسمتل : حدد رأسمتل الشركة 

في ففف.فف1 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسير  الكحل  محسن 

جميع الصالحيتت اإلدارية أمت فيمت 

فإمضتء  البحكية  املعتمالت  اخص 

السيد حسن مشعر الزمحت.

القتنوني بكتتبة  ام اإلاداع    -  2

الضبط بتملحكمة االبتدائية بتيفلت 

احت السجل التجتري رقم ف13.
للنسخ والبيتن

الوكيل

141 P

 STE CFPNC FLIGHT

ACADEMY PRIVE
SARL AU

تغيير االسم التجتري
بمقت�سى قرار الجمع العتم الغير 

بتتريخ  ببنسليمتن  املحعقد  العتدي 

19 أبريل 19ف2 قرر الشريك الوحيد 

 STE CFPNC FLIGHT لشركة 

 ،  ACADEMY PRIVE SARL AU

بن  مطتر بن سليمتن،  ف1  مستودع 

سليمتن مت الي :

ل  للشركة  التجتري  االسم  تغيير 

 STE CFPNC FLIGHT ACADEMY

.CFPNC GROUPE بدال من PRIVE

للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتتبة 

 3 بتتريخ  سليمتن  ببن  االبتدائية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 682.

142 P

STE IVAGIST
شركة افتجيست

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : 3 الزنقة 23 إقتمة 

الحرية 1 الحي الجداد - سيدي 

قتسم

جرت  التي  املداولة  بمقت�سى 

فإن الجمع  19ف2  نوفمبر   19 بتتريخ 

أعاله  املذكورة  للشركة  االستثحتئي 

قرر مت الي :

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 STE IVAGIST SARL AU افتجيست 

مت الي :

الطبتعة   : زيتدة نشتط آخر وهو 

الرقمية - مستلزمتت املكتب - اقدام 

الخدمتت - االستيراد.

أستمة  للسيد  مخول  التسيير 

ازيدي.

اإلاداع القتنوني : لقد ام بتملحكمة 

 16 اوم  قتسم  بسيدي  االبتدائية 

19/ف83  رقم  احت  19ف2  ديسمبر 

رقم السجل التجتري 27865.

143 P

STE GANAB
شركة كتنتب

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : الزنقة 2 عمترة 

زينب 3 مكتب رقم 2  الحي الجداد - 

سيدي قتسم

 28 بتتريخ  ختص  لعقد  طبقت 

شركة  اأسيس  ام  19ف2  نوفمبر 

ش.م.م.ش.و ذات الصفتت التتلية :

اسم  احمل  الشركة   : التسمية 

 STE GANAB SARL كتنتب  شركة 

.AU

الشركة تهتم ب :

أشغتل مختلفة أو البحتء - مفتوض 

الصحي  األنتبيب والصرف  أشغتل   -

مليته الشرب.

عمترة   2 الزنقة   : املقر االجتمتعي 

زينب 3 مكتب رقم 2  الحي الجداد - 

سيدي قتسم.

الرأسمتل : لقد حدد في ففف.فف1 

حصة  ففف1  على  مقسم  درهم 

اجتمتعية ثمن كل واحدة فف1 درهم.

التسيير مخول للسيدة   : التسيير 

الراس نبيلة.

من الربن الصتفي اخصم   : الربن 

5% لالحتيتطتت القتنونية.
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اإلاداع القتنوني : لقد ام بتملحكمة 

 13 اوم  قتسم  بسيدي  االبتدائية 

 631/19 رقم  احت  19ف2  ديسمبر 
رقم السجل التجتري 5ف283.

من أجل النسخ والبيتن

144 P

STE AUTO ECOLE FTAICH
شركة سيترة التعليم فطيش

ش.م.م.ش.و
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : الطتبق األول الرقم 

4 شترع عبد املومن بحو علي م. 

بلقصيري - سيدي قتسم

بيع جميع الحصص
جرت  التي  املداولة  بمقت�سى 

فإن الجمع  19ف2  نوفمبر   19 بتتريخ 

أعاله  املذكورة  للشركة  االستثحتئي 

قرر مت الي :

كل  بيع  واملوافقة على  املصتدقة 

فف5  افطيش  السيد لحمر  حصص 

الذي  طترق  بترودي  للسيد  حصة 

وافق املصتدقة واملوافقة على بيع كل 

فف5  هتجر  اقويد  السيدة  حصص 

الذي  طترق  بترودي  للسيد  حصة 

وافق املصتدقة واملوافقة على بيع كل 

فف5  هتجر  أقويد  السيدة  حصص 

الذي  طترق  بترودي  للسيد  حصة 

وافق أصبن هذا األخير يعني السيد 

بترودي طترق له جميع الحصص وهي 

ففف1 حصة وبتلتتلي استقتلة السيد 

لحمر افطيش والسيدة اقويد هتجر 

فطيش  التعليم  سيترة  شركة  من 

وتسمية السيد بترودي طترق املسير 

سيترة  لشركة  الوحيد  والشريك 
التعليم فطيش مقرهت بتلطتبق األول 

الرقم 4 شترع عبد املومن بحو علي م. 

بلقصيري - سيدي قتسم.

ام  لقد   : القتنوني  اإلاداع 

قتسم  بسيدي  االبتدائية  بتملحكمة 

اوم 5 ديسمبر 19ف2 احت رقم 824 
رقم السجل التجتري 27515.

من أجل النسخ والبيتن

145 P

GATT FIDUCIARE SARL

 STE EL MERNISSI HAMID &

HAJAR

SM2H
SARL AU

CAPITAL  SOCIAL : 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DEPOT

 IMMEUBLE D AL MANSOUR 6

D3 MEKNES

RC N° 25691

حل الشركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 EL MERNISSI لشركة   االستثحتئي 

 HAMID & HAJAR SM2H SARL

19ف2  15 نوفمبر  AU املحعقد بتتريخ 

اقرر مت الي :

 STE EL MERNISSI حل الشركة 

 HAMID & HAJAR SM2H SARL

نوفمبر   15 من  ابتداء  وذلك   AU

19ف2.

املرني�سي  للسيد  البراءة  إعطتء 

حميد ملهتمه كمصفي للشركة.

السجل  من  الشركة  تشطيب 

التجتي.

عمترة  مستودع   : التصفية  مقر 

دال املحصور 6 دال 3 مكحتس.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط بتملحكمة التجترية بمكحتس 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ 

5545 رقم السجل التجتري 25691.

146 P

GATT FIDUCIARE SARL

 STE  KAPORAN TRAVAUX

DIVERS
SARL

CAPITAL   : 100.000 DHS

االستثحتئي  العتم  الجمع  إثر  على 

 STE  KAPORAN TRAVAUX  لشركة

أكتوبر  ف3  بتتريخ   DIVERS SARL

19ف2  ذات املقر االجتمتعي بمكحتس 

سكيحة 4 رقم 2 اوالل، اقرر مت الي :

احويل املقر االجتمتعي من سكيحة 

4 رقم 2 اوالل، مكحتس إلى رقم 651 

مكرر دوار الكومي اسكجور مراكش.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط بتملحكمة التجترية بمراكش 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   12 بتتريخ 

7ف5ف1 السجل التجتري 961فف1.

147 P

STE RERHRHAYE FASHION
رأسمتلهت اقدر ب ففف.ف1 درهم

ومقرهت االجتمتعي : 2 زنقة الكتف 

شقة 8 حستن الربتط

اأسيس الشركة
سجل  العرفي  العقد  بمقت�سى 

ام إحداث  19ف2  ديسمبر   6 بتتريخ 

ذات  لشركة  اأسيسية  قوانين 

مسؤولية محدودة ميزاتهت كتلتتلي :

 STE RERHRHAYE  : التسمية 

شريك  ذات  ش.م.م.   FASHION

واحد.

الهدف :

اتجر بتلشركة للمالبس الجتهزة.

املالبس  والتصدار  استيراد 

واإلكسسوارات.

التجترة في السلع الجتهزة.

الكتف  زنقة   2  : االجتمتعي  املقر 

شقة 8 حستن الربتط.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

درهم مقسمة  ففف.ف1  الرأسمتل ب 

درهم  فف1  حصة من فئة  فف1  إلى 

للحصة الواحدة.

ام تعيين السيدة ليلى   : التسيير 

الرغتي كمسيرة وحيدة للشركة ملدة 

فف1  ل  متلكت  محدودة  غير  زمحية 

حصة.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املسير : ليلى الرغتي.

املركز  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الجهوي لالستثمتر بتلربتط احت رقم 

.141949

148 P

STE TECHNO AMPER
شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : الشقة 3 عمترة د 

إقتمة الحصر 3 عين عتيق امترة

السجل التجتري : الربتط رقم 

89433

التعريف الجبتئي : رقم334491

استقتلة مسير
صالحية التوقيع بتسم الشركة
الزيتدة في الرأسمتل االجتمتعي

بتلربتط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

الجمعية  قررت  19ف2  اوليو   8 في 

الشركة  لشركتء  االستثحتئية  العتمة 

.TECHNO AMPR

من  الحصص  وافويت  استقتلة 

إلى  العتلي  عبد  بشتر  السيد  طرف 

السيد بشتر أحمد.

تعيين السيد بشتر أحمد كمسير 

للشركة.

جميع  أحمد  بشتر  السيد  محن 

جميع  لتوقيع  الكتملة  الصالحيتت 

وثتئق الشركة.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  19ف2  نوفمبر   13 في  بتلربتط 

الجمع العتم للشركة رفع الرأسمتل 

درهم  ففف.فف9  بمبلغ  االجتمتعي 

إلى  درهم  ففف.فف1  من  لحقله 

مكتفأة  بإنشتء  درهم  ففف.ففف.1 

فف9 حصة جدادة إسمية فف1 درهم 

للواحدة مكتتبة نقدا ومحررة كتملة 

جتري  حستب  دون  مع  بمعتوضة 

للشركتء الستئلة امتلكهت السيد بشتر 

أحمد.

تعدال في مقتبل املتداين 6 و7 من 

الحظتم األست�سي.
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بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  أنجز 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

في 24 سبتمبر 19ف2 احت رقم 5854 

وف1 ديسمبر 19ف2 احت رقم ف445.
املسير

بشتر أحمد

149 P

STE KELLA COSMETICS
اصفية الشركة

العتم  الجمع  عقد  بموجب 

بتتريخ  بتلربتط  املسجل  االستثحتئي 

الشريك  قرر  19ف2  نوفمبر   21

الوحيد مت الي :

 STE KELLA  : الشركة  اصفية 

.COSMETICS SARL AU

الفضيلي  نبيل  السيد  تعيين 

 STE KELLA املكلف بتصفية الشركة

.COSMETICS SARL AU

وام احداد مكتن التصفية بمقر 

الشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 3411ف1.

150 P

داوان األستتذ حمزة بوقد

موثق

185، شترع عبد املومن، الطتبق أ الختمس، 

الدار البيضتء

الهتاف : 36.46.ف5.22.2ف/7ف.9ف.5.22.49ف

STE YC INVEST
ش.م.م.

ذات شريك وحيد
رأسمتلهت : ففف.ف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : الدار البيضتء، 13 
زنقة أحمد املجتطي، إقتمة لي الب 

الطتبق األول رقم 8

بمقت�سى عقد موثق بتتريخ    -  1

شركة  اأسيس  ام  19ف2  أبريل   16

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد اتميز بتلخصتئص التتلية :

 STE YC INVEST   : التسمية 

ش.م.م.

الغرض االجتمتعي :

الحضرية  العقترات  اقتحتء 

املحالت  جميع  كراء  والقروية، 

التجترية والعمترات.

احويل املراكز التجترية إلى مطعم، 

مقهى أو إلى أي نشتط اجتري آخر.

بصفة عتمة القيتم بكل العمليتت 

مبتشرة  غير  أو  مبتشرة  املرابطة 

بتلنشتط التجتري للشركة.

البيضتء،  الدار   : املقر االجتمتعي 
13 زنقة أحمد املجتطي، إقتمة لي الب 

الطتبق األول رقم 8.

الرأسمتل : حدد رأسمتل الشركة 

في مبلغ ففف.ف1 درهم مقسم إلى فف1 

فف1 درهم للواحدة  حصة من قيمة 

للسيد اونس الشعبني.

السيد اونس الشعبني   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

-  ام تسجيل الشركة بتلسجل   2

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  التجتري 

البيضتء في ف1 اونيو 19ف2 احت رقم 

.438361
للنسخة واإلشترة

األستتذ حمزة بوقد
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STE BIGFOR
SARL AU

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم

 إقتمة رقم 72، اجزئة بن داود، 
رقم 6 بالد بن داود، سال

إحداث تغييرات في شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشريك واحد

الطترئ  العتم  الجمع  عقد  ام 

 STE BIGFOR SARL AU لشركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك 
واحد اوم 15 نوفمبر 19ف2، رأسمتلهت 

االجتمتعي  مقرهت  درهم،  ففف.فف1 
إقتمة رقم 72 اجزئة بن داود، رقم 6 

بالد بن داود، سال وقد ام التوصل إلى 

القرارات التتلية :

احويل مقر الشركة :

الحمرة،  الدار   : الستبق  العحوان 
زنقة التورسين، رقم 453.

 ،72 : إقتمة رقم  العحوان الجداد 

اجزئة بن داود، رقم 6 بالد بن داود، 

سال.

افويت الحصص :

 Mr FATIHI السيد  قتم 

MOHAMED املتلك ل ففف1 حصة 

 Mr BIYA للسيد  كتملة  بتفويتهت 

.KHALID

املفوض  الستبق  املسير  استقتلة 

 Mr BIYA السيد  وتعيين  بتإلمضتء 

مفوض  جداد  مسير   KHALID

بتإلمضتء.

ام إاداع السجل التجتري بمكتب 

الضبط بتملحكمة التجترية بسال بتتريخ 

12 ديسمبر 19ف2 احت رقم ف3383.

152 P

 LA DELICIEUSE

AMERICAINE
SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 

بتتريخ 19 نوفمبر 19ف2 اقرر اأسيس 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد والتي احمل الخصتئص التتلية :

 LA DELICIEUSE  : التسمية 

.AMERICAINE

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

التصدار   : االجتمتعي  الهدف 

واالستيراد، اإلدارة التجترية  املبيعتت 

واملحتجتت  الطتزجة  الفتكهة  من 

الغذائية(.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

إحداثهت الفعلي.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

زاوية شترع الحسن األول   : املقر 

وشترع الحسن الثتني، إقتمة صهريج 

 ،1 شقة   3 بلوك  عمترة  السواني، 

امترة.

السيد العربي   : التسيير والتوقيع 

التتزي.

 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.129141

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

املركز  بواسطة  بتمترة  االبتدائية 

الجهوي لالستثمتر لجهة الربتط سال 

القحيطرة بتتريخ 28 نوفمبر 19ف2.

153 P

LES CHAIS DE L’AGDAL

SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : الربتط أكدال ف4، 

زاوية زنقة 16 نونبر وشترع بن سيحت 

متجر رقم 3

محضر االجتمتع العتم االستثحتئي
بمقت�سى عقد اوثيقي بتتريخ   -  1 

8 و9 أكتوبر 19ف2 اقرر مت الي :

جميع  افويت  على  املصتدقة 

حصة من  ففف1  الحصص وقدرهت 

سور  الزهراء  فتطمة  السيدة  طرف 

هللا والسيد عدنتن سور هللا لفتئدة 

السيد عبد العزيز سور هللا.

الستان  املتمون  السيد  استقتلة 

من مهتمه كمسير.

تعيين السيد عبد العزيز سور هللا 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

احويل الشركة إلى شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

بتتريخ  بتلربتط  التجترية   املحكمة 

24 أكتوبر 19ف2 احت رقم 2798ف1.

154 P
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AFRICA ORGANICS
اأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتتريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ام اأسيس شركة  19ف2  أكتوبر   14

بتملواصفتت  املسؤولية  محدودة 

التتلية :

.AFRICA ORGANICS : التسمية

املقر االجتمتعي : زاوية شترع عمر 

الخيتم وشترع عبد الرحيم بوعبيد، 

 ،18 رقم  شقة  الرابع،  الطتبق 

بوسيجور، الدار البيضتء.

الهدف االجتمتعي : 

الزراعية  والخدمتت  السلع  بيع 

املتعلقة بتلزراعة ؛

الزراعية  املحتجتت  وبيع  شراء 

والصحتعية ؛

املحتجتت  وتعبئة  اجهيز  صحتعة 

الزراعية والصحتعية ؛

الغتبتت  مزارع  وإدارة  استغالل 

أنواع  لجميع  الزراعية  والحراجة 

األشجتر، بمت في ذلك أشجتر الحخيل 

خدمتت  واوفير  والزيتون،  واللوز 

جميع  وكذلك  الزراعية،  الحراجة 

وتسويق  اصنيع  التجهيز،  أنشطة 

املزارع  هذه  من  املحتجتت  جميع 

بشكل  املرابطة  األنشطة  وجميع 

بتألنشطة  مبتشر  غير  أو  مبتشر 

املذكورة أعاله ؛

املحتجتت  واصدار  استيراد 

الزراعية والصحتعية ؛

استيراد واوزيع اآلالت الزراعية ؛

في  بأي وسيلة  الشركة،  مشتركة 

جميع الشركتت أو الشركتت التي ام 

إنشتؤهت أو املزمع إنشتؤهت، والتي قد 

اكون مرابطة بهدف الشركة والسيمت 

جدادة  شركتت  إنشتء  طريق   عن 

أو املستهمة، أو الرعتاة، أو االشتراك 

أو  املتلية  لألوراق  االسترداد  أو 

أو  االندمتج  أو  االجتمتعية  الحقوق 

املشتركة  في  الجمعيتت  أو  التحتلف 

أو مجموعة املصتلح االقتصتداة أو 

التأجير اإلداري ؛

العمليتت  جميع  عتم،  وبشكل 

واملتلية  والتجترية  الصحتعية 

قد  والتي  املحقولة  وغير  واملحقولة 

مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل  ارابط 

األهداف  وجميع  الشركة  بهدف 
املمتثلة أو ذات الصلة التي قد تعزز 

امتدادهت أو اطويرهت.
درهم  ففف.ف1   : رأسمتل الشركة 

مقسمة إلى فف1 حصة من فئة فف1 

موزعة بين  درهم للحصة الواحدة، 

الشركتء على الشكل التتلي :

 Tree Finance GmbH الشركة 

ف4 حصة اجتمتعية ؛

حصة  ف3  شرف  ادريس  السيد 

اجتمتعية ؛

حصة  ف3  بشتر  انتس  السيد 

اجتمتعية.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بتلسجل التجتري.

التسيير : ستيم تسيير الشركة ملدة 

غير محدودة من طرف السيد ادريس 

والسيد  بشتر  انتس  السيد  شرف، 

.Oliver Alexander HANKE

واإلاداع  الشركة  اأسيس  ام 

لالستثمتر  الجهوي  بتملركز  القتنوني 

بتلدار البيضتء وام تسجيلهت بتملحكمة 

بتلسجل  البيضتء  بتلدار  التجترية 

التجتري بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2 احت 
رقم 123ف45.

قصد النشر واإلعالن
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R D ASSURANCE
 وسيط اأمين ختضع للقتنون 

رقم 17.99 املتعلق بتلتأمين

شركة محدودة املسؤولية
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : 17، زنقة 

مدغشقر، الدار البيضتء
رقم السجل التجتري : 6599ف2

افويت حصص اجتمتعية
العتم  الجمع  قرار  بمقت�سى 

19ف2،  26 نوفمبر  االستثحتئي بتتريخ 

اقرر مت الي :

التصداق على اافتقيتت لتفويت 

وبيع حصص اجتمتعية من طرف :

الرقيواق  السالم  عبد  السيد 

لصتلح السيدة أميمة دحمتني ملت اصل 

إلى 383 حصة اجتمتعية ؛

لصتلح  دحمتني  لحسن  السيد 

إلى  ملت اصل  الحتمة  السيدة فتيحة 

142 حصة اجتمتعية ؛

السيد سعد الدان وريني لصتلح 

إلى  السيد اونس اد بكتس ملت اصل 

فف2 حصة اجتمتعية ؛

السيد سعد الدان وريني لصتلح 

إلى  ملت اصل  الحتمة  السيدة فتيحة 

33 حصة اجتمتعية ؛

السيد سعد الدان وريني لصتلح 

إلى  السيدة أميمة دحمتني ملت اصل 

17 حصة اجتمتعية.

أميمة  السيدة  على  املوافقة 

بكتس  اد  اونس  والسيد  دحمتني 

كشريكين جدادان.

السالم  عبد  السيد  استقتلة 

وممثل  كمسير  مهتمه  من  الرقيواق 

مسؤول للشركة.

دحمتني  أميمة  السيدة  تعيين 

كمسيرة للشركة والسيدة مريم صتبت 

مسؤولة  وممثلة  مستعدة  كمسيرة 

للشركة.

اشتراط التوقيع املزدوج للمسيراين.

تعدال القتنون األست�سي للشركة 

وختصة البحود رقم 2، 4 و7.

للقيتم  الصالحيتت  إعطتء 

بتإلجراءات الالزمة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار   التجترية 

12 ديسمبر 19ف2 احت رقم 723373.
قصد النشر واإلعالن
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BELPHONIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

السجل التجتري سال رقم 22915

بمقت�سى الجمع العتم الغير العتدي 

املؤرخ بسال بتتريخ 22 أكتوبر 19ف2 

ام اآلتي :

السيد  املسير  استقتلة  قبول 

الكتمل  أنتس بلقر�سي ومححه اإلبراء 

والنهتئي إلداراه.

بلقر�سي  أنتس  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

 : للتصفية  املقر االجتمتعي  حدد 

سال، شترع لألسمتء، عمترة 9 شقة 6، 

اتبريكت.

ام اإلاداع القتنوني لدى محكمة 

الضبط بتملحكمة االبتدائية بسال اوم 

9 ديسمبر 19ف2 احت رقم 33762.
املسير

157 P

GUIDE TRAVAUX
شركة محدودة املهمة

عقده  الذي  العتم  للجمع  ابعت 

 TRAVAUX GUIDE لشركة  الشركتء 

بفتس  19ف2  نوفمبر   19 واملؤرخ في 

قرر فيه مت الي :

الشركة  رأسمتل  في  الزيتدة 

إلى  ففف.ففف.9  من  أعاله  املذكورة 

على  واتوزع  درهم  ففف.ففف.15 

الشكل التتلي :

العربي  محمد  االدري�سي  السيد 

فف149.8 حصة بقيمة ففف.ف14.98 

درهم.

فف2  محسن  االدري�سي  السيد 

حصة بقيمة ففف.ف2 درهم.

بكتتبة  الشركة  محضر  وضع 

الضبط بتملحكمة التجترية بفتس احت 

رقم 19ف/3825 في 2 ديسمبر 19ف2.

158 P

Cabinet Younesse de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

Souk El Arbaa du Gharb

Tél 78 29 ف9 537ف

GSM 661259646ف

STE GRIJA CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
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 ADRESSE : ROUTE DE TANGER
 N°1160 DOUK EL ARBAA DU
 GHARB ARBAOUA SOUK EL

ARBAA
RC : 26443

بمقت�سى محضر جمع عتم استثحتئي 
للشركة املحعقد بتتريخ 4 ديسمبر 19ف2 
 واملسجل بسوق األربعتء الغرب بتتريخ 

9 ديسمبر 19ف2 قرر مت الي :
1 - رفع رأسمتل الشركة :

من  الشركة  رأسمتل  رفع 
درهم  ففف.فف5  درهم إلى  ففف.فف1 
طريق  عن  درهم  ففف.فف4  بزيتدة 
حصة جدادة بقيمة  ففف4  اكتتتب 
السيد  لفتئدة  للحصة  درهم  فف1 
نقداة  بقيمة  كريجة  املحعم  عبد 

قدرهت ففف.فف4 درهم.
وبتلتتلي ام تغيير جدول رقم 6 و7 

بتلقتنون األست�سي للشركة كمت الي :
جدول 6 : املوارد

ورد للشركة مبلغ وقدره ففف.فف5 
املحعم  عبد  السيد  من طرف  درهم 

كريجة.
جدول 7 : رأسمتل

حصة  ففف5  إلى  رأسمتل  قسم 
فف1 درهم للحصة  اجتمتعية بقيمة 

لفتئدة السيد عبد املحعم كريجة.
اإلاداع القتنوني ام بكتتبة الضبط 
األربعتء  لسوق  االبتدائية  بتملحكمة 
الغرب بتتريخ ف1 ديسمبر 19ف2 احت 

رقم 19/341ف2.
159 P

STE AL MAJO TRANSPORT
SARL

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 218
 LOTISSEMENT IBN

 KHALDOUNE APPT N°2
TRANGER

بتتريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتتريخ  املسجل  19ف2  أبريل   22 
29 نوفمبر 19ف2 ام افكيك والتشطيب 
 AL MAJO TRANSPORT على شركة 
اجزئة ابن   218 واملتواجدة بتلعحوان 

خلدون، شقة رقم 2، طحجة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

بطحجة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ 

19ف8312/2.

160 P

STE GREEN MIRACLES

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 DOUAR AIN ANNAKHILA

 OULED DAHOU TEMSIA AIT

MELLOUL

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بين الشركتء 

19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  اأسست 

املحدودة وعحتصرهت كتلتتلي :

اسم  احمل  الشركة   : التسمية 

«كرين ميغتكل» ش.م.م.

الغرض االجتمتعي : إنتتج واصنيع 

الزيوت االعشتب، االستيراد والتصدار.

املقر االجتمتعي : دوار عين الحخلة 

أوالد الداحو التسمية اات ملول.

في  حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 

للحصة.

اخويل  ام   : واإلمضتء  التسيير 

التسيير واإلمضتء إلى السيد طالل بن 

عبد الرحيم بن بدوي الحربي.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 

 4587 رقم  احت  بتنزكتن  االبتدائية 

بتتريخ 16 ديسمبر 19ف2.

161 P

TISSANA IMPORT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املسجلة بتلسجل التجتري بتلدار 

البيضتء احت رقم 396595

العحوان : شترع محمد زفزاف، 

فصيلة 1 شطر 5 عمترة 8 مكتب 

رقم 2 حي الوالء، سيدي مومن، 

الدار البيضتء

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 

البيضتء في 13 نوفمبر 19ف2 قد قرر 

الجمع العتم مت الي :

املسمتة  الشركة  اصفية  إغالق 

.TISSANA IMPORT SARL AU

ذمة املصفي السيد بنتيس  إبراء 

عبد الرحيم.

ام اإلقرار بإغالق الشركة.

للقيتم  الصالحيتت  افويت 

بتإلجراءات القتنونية الالزمة.

وقد ام اإلاداع القتنوني بتملحكمة 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار   التجترية 

25 اوليو 19ف2 احت رقم 9ف98ف7.
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NEXAGLOBE
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

 املقر االجتمتعي : عمترة 5 شقة 

رقم ف3 زنقة ضتاة الرومي، أكدال، 

الربتط

ابعت ملداولة محضر التسيير   -  1

19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ  املحعقد 

ش.م.م ذات   NEXAGLOBE لشركة 

شريك وحيد اقرر مت الي :

 NEXAGLOBE رفع رأسمتل شركة

ش.م.م ذات شريك وحيد نقدا من 

ففف.فف1 درهم إلى ففف.ففف.3 درهم.

الحظتم  من   7 رقم  املتدة  تغيير 

األست�سي

الضبط  بكتتبة  القتنوني  داع 
 16 اوم  بتلربتط  التجترية  بتملحكمة 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 3486ف1.
بمثتبة مقتطف وبيتن
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STE MEDIRAD
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمتلهت : ففف.ف17 درهم

املقر االجتمتعي : الدار البيضتء، 25 
شترع االيت أبو مت�سي

السجل التجتري رقم : 145379
افويت حصص اجتمتعية

1 - بمقت�سى عقد اوثيقي حرر من 
طرف األستتذ اوسف السبتي موثق 
حصص  افويت  ام  البيضتء  بتلدار 

اجتمتعية بتتريخ 15 أبريل 19ف2.
فوت السيد عبد الفتتح بتلحسين 
الحصص  من  حصة   425 بمجموع 
محدودة  الشركة  في  امتلكهت  التي 
 MEDIRAD املسمتة  املسؤولية 
ففف.ف17 درهم  ذات رأسمتل   SARL
البيضتء  الدار  االجتمتعي   ومقرهت 
لفتئدة  مت�سي،  أبو  االيت  شترع   ،25

السيد عمتد ححتفي.
الحصص  التفويت،  لهذا  ابعت 
االجتمتعية املكونة لرأسمتل الشركة 
الشركتء  ملك  في  اآلن  هي  املسمتة 

كتلتتلي :
السيد محمد عز العرب برادة ب 

425 حصة اجتمتعية ؛
 425 السيد املصطفى عقيقي ب 

حصة اجتمتعية ؛
السيدة حكيمة بن كيران ب 425 

حصة اجتمتعية ؛
السيد عمتد ححتفي ب 425 حصة 

اجتمتعية.
الحصص  مجموع  اصبن  بحيث 

هو فف17 حصة اجتمتعية.
غير  العتم  الجمع  محضر   -  2

.MEDIRAD SARL العتدي لشركة
بمقت�سى محضر الجمع العتم غير 
ام  19ف2  أبريل   16 بتتريخ  العتدي 

اقرير مت الي :
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معتاحة افويت حصص اجتمتعية ؛
القتنون  من   7 الفصل  تعدال 

األست�سي ؛
الفتتح  عبد  السيد  استقتلة 

بتلحسين كمسير شركة ؛
تعيين السيد عمتد ححتفي كمسير 

شركة ؛
صالحيتت.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  البيضتء  بتلدار  التجترية 

1736ف7 بتتريخ 7 متي 19ف2.
مقتطف وبيتن
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STE TIDOUNIS SYSTEMES
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
RC N° : 103835

قرر الجمع العتم االستثحتئي للشركة 
19ف2  نوفمبر   27 بتتريخ  واملحعقد 

الحل املسبق للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  وام 
ديسمبر   13 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم 3483ف1.
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FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE
SARL AU

AU CAPITAL DE 1ففف.فف DHS
 Siège social : Av Al massira Imm Majid

Appt n° 3, Tiflet

STE ITHRIT IMPRIMERIE
SARL

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدوداة

بتتريخ  عرفي  عقد   بموجب 
وإقتمة  إنشتء  ام  19ف2  اونيو   11
قتنون الشركة التي اتصف كمت الي :

 STE ITHRIT  : التسمية 
.IMPRIMERIE SARL

الصفة القتنونية : ش.م.م.
بحتء،  العتمة،  األشغتل   : الهدف 
استشترات، إشهتر، الحظتفة والبستحة، 
والنشتط  األثتث  واصدار،  استيراد 
العقتري، أشغتل الهحدسة، جميع أنواع 

الطبتعة.

 2 81 شقة  رقم   : املقر االجتمتعي 

حي النهضة 1، شترع محمد الختمس، 

ايفلت.

املدة : 99 سحة.

رأس املتل : ففف.فف1 درهم مقسمة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف1  في 

موزعة على الشركتء :

ف33 حصة لفتئدة خير صبتح ؛

ف67 حصة لفتئدة حمزة امهيدرة.

السيد حمزة امهيدرة،   : التسيير 

رقم البطتقة الوطحية A442548 ملدة 

غير محددة.

احتار  الفتان  من   : املتلية  السحة 

وانتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   24 االبتدائية بتيفلت بتتريخ 

السجل  رقم  6ف1  رقم  احت  19ف2 

التجتري 181.

166 P

بيكوف

مكتب الحستبتت واالستشترة

ف1 زنقة البحدقية، شقة 2، املحيط، الربتط

الهتاف : 1ف 23 26 537ف

 SUE ESTHETIQUE

CONSULTING
SARL AU

اأسيس شركة
بتتريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

21 نوفمبر 19ف2 ام إحداث القتنون 

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد اتلخص فيمت الي :

 SUE ESTHETIQUE  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجتمتعي :

مركز التجميل وبيع مستحضرات 

دورات  واحظيم  والعطور،  التجميل 

املكيتج ؛

استيراد مواد املكيتج ومستلزمتت 

التجميل ؛

العمليتت  جميع  عتمة  وبصفة 

واملتلية  والتجترية  الصحتعية 

العقترية  وغير  والعقترية  والفالحية 

املرابطة مبتشرة أو غير مبتشرة كليت 

أو جزئيت بإحدى العمليتت املشتر إليهت 
ويطور  ويشجع  يسهل  بشكل  أعاله 

الهدف االجتمتعي للشركة.

اجزئة   2262  : االجتمتعي  املقر 

أوالد زعير، عين عودة.
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

حصة اجتمتعية  ففف1  مقسمة إلى 

من فئة فف1 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : السيدة السعداة زيحتن 

ملدة غير محدودة.

 : الفترة املعمول بهت خالل السحة 

ابدأ من فتان احتار إلى 31 ديسمبر.

لفتئدة   %5 بعد خصم   : األربتح 

االحتيتط القتنوني الفتئض اتصرف 

فيه حسب قرار الشركتء.

السجل التجتري : 9ف1292 امترة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

لالستثمتر  الجهوي  بتملركز  القتنوني 

بتلربتط.
من أجل االستخالص والبيتن
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QINEXIS
ش.ذ.م.م ش.و

اأسيس
على إثر عقد ختص مؤرخ بتتريخ 

19ف2، ام اأسيس شركة  2 ديسمبر 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، بتلصبغتت التتلية :

.QINEXIS : اسم الشركة

: هدف الشركة بتملغرب  املوضوع 

أو بتلخترج :

أعمتل هحدسة اقحيتت املعلومة.

املقر االجتمتعي : 36، اجزئة جوهرة 

األول،  الطتبق   ،8 شقة  بوزنيقة، 

بوزنيقة.
رأس املتل : ففف.فف1 درهم مقسمة 

إلى ففف1 حصة من فئة فف1 درهم لكل 

واحدة حررت كلهت بتسم السيد شريف 

برشتش.

99 سحة من اتريخ إنشتئهت   : املدة 

مت عدا في حتلة امدادهت أو فسخهت 

مسبقت.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد شريف برشتش.

اإلاداع  أنجز   : القتنوني  اإلاداع 

البن  االبتدائية  بتملحكمة  القتنوني 

احت  19ف2  ديسمبر   6 في  سليمتن 

رقم السجل التجتري 7فف6.
من أجل املستخرج واإلنجتز
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MUS ALIMENTATION

ش.ذ.م.م ش.و

اأسيس
على إثر عقد ختص مؤرخ بتتريخ 

22 نوفمبر 19ف2، ام اأسيس شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، بتلصبغتت التتلية :

 MUS  : الشركة  اسم 

.ALIMENTATION

: هدف الشركة بتملغرب  املوضوع 

أو بتلخترج :

التغذاة العتمة بتلجملة.

 ،8 دكتن   23  : االجتمتعي  املقر 

إقتمة جود، اجزئة بوشوك، سال.

درهم  ففف.فف1   : املتل  رأس 

مقسمة إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم لكل واحدة حررت كلهت بتسم 

السيد مصطفى أدام.

99 سحة من اتريخ إنشتئهت   : املدة 

مت عدا في حتلة امدادهت أو فسخهت 

مسبقت.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد مصطفة أدام.

اإلاداع  أنجز   : القتنوني  اإلاداع 

القتنوني بتملحكمة االبتدائية لسال في 

احت رقم السجل  19ف2  ديسمبر   9

التجتري 927ف3.
من أجل املستخرج واإلنجتز

169 P



55 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

DAKAE

شركة محدودة املسؤولية

رأس املتل : ففف.ف1 درهم

املقر االجتمتعي : رقم 79، شترع ابن 

سيحت، الطتبق الثتني، شقة رقم 8، 

أكدال، الربتط

العتدي  غير  العتم  الجمع  بتسم 

ام  19ف2  ديسمبر   6 بتتريخ  املحعقد 

اقرير مت الي :

افويت الحصص التتمة مت بين :

السيد بيلودو لويس والسيد مهدي 

متراتن ااف صتلحي من أجل ف5 حصة.

للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

استقتلة السيد بيلودو لويس من 

التسيير.

احيين الحظتم األست�سي للشركة.

ام اإلاداع القتنوني بكتتبة ضبط 

بتتريخ  بتلربتط  التجترية   املحكمة 

16 ديسمبر 19ف2 احت رقم 3512ف1.
للخالصة والبيتن
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CENTRELEC

تعيين إداريين جدد
 CENTRELEC ااخذ شركتء الشركة

درهم  فف27.777.7  رأسمتلهت   SA

شترع موالي سليمتن،   34 الكتئحة ب 

شركتئهت  بحضور  البيضتء،  الدار 

 AMINE BAAKILI السيد  وبحضور 

إعداد  ام  للشركة،  القتنوني  املدقق 

قبل  من  اوقيعهت  ام  حضور  ورقة 

جميع الشركتء الحتضرين أو من قبل 

للمستهمين  الوكيلين  املستهمين 

عدد  وجود  اوضح  والتي  املمثلين 

القتنون  اقتضيه  الذي  املستهمين 

لجمع الشركتء.

العتدي  العتم  الجمع  هذا  اطرق 

للمستهمين املحعقد مت الي :

 Azelarab EL شهتدة وفتة السيد 

HARTI بصفته رئيس مجلس اإلدارة.

املجلس  تعيين  على  املوافقة 

اإلداري في ف1 متي 18ف2.

استقطتب إداريين جدد.

للتسيير  اإلداري  التقرير  قراءة 

الحستبتت  على  واملوافقة  17ف2 

املوقوفة في 31 ديسمبر 17ف2.

إحتلة الحتيجة لعتم 17ف2.

ثم  اإلدارة  مجلس  افريغ  مذكرة 

مدقق الحستبتت.

قضتات مختلفة.

بعد إجمتع الجمع العتم العتدي 

اقرر مت الي :

3 سحوات خمسة  تعيين ملدة   -  1

إداريين جدد املشتر إليهم كتلتتلي :

كرئيس   ALI EL HARTI السيد 

مجلس اإلدارة ؛

 MOHAMED EL HARTI السيد 

كإداري ؛

 SANAE EL HARTI السيدة 

كإدارية ؛

 ZAKIA EL HARTI السيدة 

كإدارية ؛

 HOURIA EL HARTI السيدة 

كإدارية ؛

 OMAR EL HARTI السيد 

كإداري ؛

 SOUAD LAHLOU السيدة 

كإدارية ؛

 BOUBKER EL HARTI السيد 

كإداري ؛

 ADIL MAMDOUHE السيد 

كإداري.

2 - سلطتت التوقيع : التزم الشركة 

واملؤسستت  البحوك  جميع  أمتم 

مشترك  اوقيع  خالل  من  املتلية، 

ملدارين مدرجين في القتئمة أسفله، 

والذان اتمتعون بأكبر الصالحيتت :

الحتمل   ALI EL HARTI السيد 

للبطتقة الوطحية رقم 877فBE7 ؛

 MOHAMED EL HARTI السيد 

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل 

BE82322 ؛

 SANAE EL HARTI السيدة 
رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 

BE69962 ؛  
السيد OMAR EL HARTI الحتمل 

للبطتقة الوطحية رقم BE736668 ؛
 BOUBKER EL HARTI السيد 
رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل 

.BE76156ف
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
18ف2 احت رقم  16 غشت  البيضتء 

ف67487.
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CENTRELEC
وهب وافويت أسهم بتملجتن

رئيس  قرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 CENTRELEC SA شركة  مدار 
درهم الكتئحة  فف27.777.7  رأسمتلهت 
الدار  سليمتن،  موالي  شترع   34 ب 

البيضتء، كمت الي :
وهب وافويت أسهم بتملجتن.

شركة  مدار  رئيس  قرر  لقد 
CENTRELEC السيد عز العرب الحترثي 
وافويت  وهب  سهم  764.ف14  ذو 

ففف.22 سهم بتملجتن كمت الي :
السيد علي الحترثي فف55 سهم ؛
السيد عمر الحترثي فف55 سهم ؛
السيد بوبكر الحترثي فف55 سهم ؛
السيدة غيثة الحترثي فف55 سهم.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
12ف2 احت  9 أغسطس  في  البيضتء 

رقم 5174ف5.
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CENTRELEC
وفتة رئيس مجلس إدارة

تعيين رئيس مجلس إدارة جداد
 CENTRELEC ااخذ شركتء الشركة
درهم  فف27.777.7  رأسمتلهت   SA
شترع موالي سليمتن،   34 الكتئحة ب 
شركتئهت  بحضور  البيضتء،  الدار 
 AFILAL EL ALAMI بمكتب األستتذ 
 ،57 ب  الكتئن   IDRISSI Rachid
 ،1 رقم  الحريزي،  ادريس   شترع 

السيد  وبرئتسة  البيضتء   الدار 

AZ-EL ARAB EL HARTI لهذا الجمع 

العتم االستثحتئي مت الي :

1 - احصيب إداريين جدد للشركة.

2 - قضتات أخرى :

إنشتء شركة خدمتت في الجزائر.

للمواد  اوزيع  شركة  اأسيس 

بتلكهربتء  املتعلقة  والتجهيزات 

الغيتر  لقطع  الصغيرة  واألدوات 

واملعدات الكهربتئية أو اإللكترونية.

اإلجراءات  محن  صالحيتت   -  3

القتنونية.

بعد إجمتع قرر الجمع العتم مت الي :

بمن  جدد،  تعيين خمسة أعضتء 

الثالثة  أمت  مستقالن،  مداران  فيهم 

الرئيسيين هم :

السيدة EL HARTI Houria ؛

السيدة EL HARTI Zakia ؛

.EL HARTI Ali السيد

اإلداريين  أن  إلى  اإلشترة  اجب 

املستقلين عليهم أن اتمتعوا بمهترات 

اكميلية ملهترات إداريين الحتليين.

في  خدمتت  شركة  إنشتء  قبول 

الجزائر.

شركة اوزيع  املوافقة على إنشتء 

بتألثمحة،  املتعلقة  واللوازم  املواد 

وأجهزة  الكهربتئية،  واإللكترونيتت 

القيتس والتحظيم.

ام محن وثتئق افويض الصالحيتت 

من قبل الجمع العتم لحتمل النسخ 

أو نسخ من املحتضر الحتلية من أجل 

استكمتل جميع الودائع أاحمت كتن.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

البيضتء 9 أغسطس 18ف2 احت رقم 

5175ف5.

173 P
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247SOLAR MOROCCO INC
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

ففف.ف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : زنقة سومية، 

إقتمة شهرزاد 3، الطتبق الختمس 
رقم 22 بتلمي، الدار البيضتء

 السجل التجتري بتلدار البيضتء 
رقم 448579

اأسيس
محعقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتلدار البيضتء في 9 أكتوبر 19ف2 ام 

املسؤولية  محدودة  شركة  اأسيس 

ذات شريك وحيد مميزاتهت كتلتتلي :

 247SOLAR  : التسمية 

.MOROCCO INC

الحوع : شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

الشركة  غرض  اتمثل   : الغرض 

بتملغرب وفي البلدان األخرى، لحستبهت 

مبتشرة  بصفة  األغيتر،  ولحستب 

الخدمتت  اقدام  في  مبتشرة  غير  أو 

التتلية :

اصميم واحفيذ ومشتركة مشتريع 

الطتقة  قطتع  في  والتطوير  البحث 

املتجددة ؛

العمليتت  جميع  عتم،  وبوجه 

والعقترية  والصحتعية  التجترية 

املتلية،  والعمليتت  املتلية  واألوراق 

اتعلق  ادريبي  نشتط  أي  وكذلك 

بشكل مبتشر أو غير مبتشر أو مفيد 

لهذا الغرض أو من املحتمل أن يسهل 

احقيقه.
رأسمتل الشركة : اتم تعيين رأس 

املتل على ففف.ف1 درهم وهي مقسمة 

بقيمة اسمية قدرهت  سهم  فف1  إلى 

فف1 درهم مشتركت بتلكتمل ومدفوعة 

بتلكتمل من املستهم الوحيد.
سومية،  زنقة   : االجتمتعي  املقر 

الختمس  الطتبق   3 شهرزاد  إقتمة 
رقم 22 بتلمي، الدار البيضتء.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اقييد الشركة بتلسجل التجتري.

الشريك الوحيد :

 Wilson 247 Solar شركة 

محدودة  مستهمة  شركة   Inc

فيرجن  جزر  قتنون  بموجب  شركة 

البراطتنية، برأسمتل قدره ففف1 دوالر 

مسجلة في السجل التجتري  أمريكي، 

ويقع مكتبهت   ،1893157 احت الرقم 

 Wickams Jayla Place في  الرئي�سي 

ف111  اوراوال  رود اتون،  كتي األول، 

جزر فيرجن البراطتنية، ويمثلهت السيد 

بيحوا بتب، مخول حسب األصول.

ام اقييد الشركة بتلسجل التجتري 

بتلدار البيضتء بتتريخ 19 نوفمبر 19ف2 

احت رقم 448579.

174 P

STE TRANS AGHIZOU
SARL AU

الرأسمتل : ففف.ف1 درهم

املقر الرئي�سي : 15 زاوية شترع 

الحزامتلكبير ودرب ميالن،

الدار البيضتء

RC : 201155

إغالق التصفية النهتئية
في  املؤرخ  القرار  بموجب 

املستهم  قرر  19ف2،  22 أكتوبر 

النهتئية  التصفية  إغالق  الوحيد 

للشركة اعتبترا من 22 أكتوبر 19ف2، 

واملوافقة على املعتمالت املوضحة في 

الختتمي  والحستب  املصفي  اقرير 

ويمحن إبراء لذمة املصفي السيد عبد 

الحميد أزيزا، املقيم في رقم 1 الزنقة 

17 اجزئة التتزي امليلودي كتليفورنيت 

البطتقة  حتمل  البيضتء،  الدار 

الوطحية رقم BK225351، بتإلضتفة 

إلى تشطيب على الشركة من السجل 

التجتري بتلدار البيضتء.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

الرقم  بموجب  19ف2  نوفمبر   28

.712688

175 P

STE JANNAT CONCEPT
SARL AU

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم
املقر الرئي�سي : 134 زاوية زنقة 

اسوان وطريق أوالد زيتن عمترة أ 
رقم 2

RC : 337311
إغالق التصفية النهتئية

بموجب القرار املؤرخ في 22 أكتوبر 
قرر املستهم الوحيد إغالقت  19ف2، 
لتصفية النهتئية للشركة اعتبترا من 
على  واملوافقة  19ف2،  أكتوبر   22
املعتمالت املوضحة في اقرير املصفي 
والحستب الختتمي ويمحن إبراء لذمة 
املصفي السيد شفيق أزيزا، املقيم في 
ستيفن  في سكن الحدائق،   19 رقم 
البطتقة  حتمل  فتلفليوري،  متالرمي 
بتإلضتفة   BK33587ف الوطحية رقم 
إلى تشطيب على الشركة من السجل 

التجتري بتلدار البيضتء.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 
الرقم  بموجب  19ف2  نوفمبر   28

.712686
176 P

OULED HADDOU
SCI

تحويل املقر االجتامعي
بقرار من الشركتء بتتريخ 5 نوفمبر 
االجتمتعي  املقر  احويل  ام  19ف2، 
أوالح  املسمتة  للعقتر  املدنية  للشرة 
الدار  كرات�سي  زنقة  4ف1،  من  حدو 
حي  إسلي،  زنقة   ،6 إلى  البيضتء 

الرسين الدار البيضتء.
177 P

DADA ROCKS
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العتم  الجمع  محضر  بموجب 
نوفمبر   9 بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي 
إنشتء  ام  البيضتء  بتلدار  19ف2، 
ذات  للشركة  األست�سي  القتنون 
الشكل  على  املحدودة  املسؤولية 

التتلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

.DADA ROCKS : التسمية

األغذاة  تسويق   : الهدف 

البسكويتية الختصة بتألطفتل.

البيضتء،  الدار   : املقر االجتمتعي 
 ،3 الطتبق  الحرية،  زنقة  ف1،  رقم 

املغرب.

املدة : 99 سحة.

رأس املتل : ففف.ف1 درهم.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر.

 FASSI السيدة  تعيين   : التسيير 

LINA الحتملة للبطتقة الوطحية رقم 

A335945، مسيرة وحيدة.

السجل  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

البيضتء  الدار  بمحكمة  التجتري 

19ف2،  ديسمبر   4 بتتري  التجترية 

احت الرقم 722296.

178 P

 STE FES OLD MEDINA

DISTRIBUTION
SARL

املقر االجتمتعي : جحتن بوهالل

رقم 15، فتس املداحة القدامة

بتتريخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

2ديسمبر 19ف2، ام اأسيس الشركة 

محدودة املسؤولية لتكوين ختصيتتهت 

كتلتتلي :

 FES OLD MEDINA  : التسمية 

.DISTRIBUTION SARL

في  التوزيع  املغرب  في   : الهدف 

بيع  من  وكذلك  الغتزية  املشروبتت 

وشراء واجترة في كل املواد الغذائية.

مبتشرة  غير  أو  مبتشرة  وبصفة 

النشتطتت التي تهدف إلى التحمية.

املقر االجتمتعي :

جحتن بوهالل بتب   15 فتس رقم 

الخوخة املداحة القدامة.

ففف.فف1   : الشركة  رأسمتل 

درهم.
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ففف.45  رفيعة  بحطتهر  السيدة 

درهم.

عتطف  محمد  العمراني  السيد 

ففف.22 درهم.

ففف.22  العمراني عدنتن  السيد 

درهم.

السيدة العمراني خداجة ففف11 

درهم.

املجموع ففف.فف1 درهم.

املدة : 99 سحة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

العمراني  السيد  هو  واحد  مسير 

محمد عتطف.

السحة املتلية :

ابتدأ من فتان احتار وانتهي في 31 

ديسمبر من كل سحة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم 19/3838.

179 P

STE GROUPE SCOLAIRE

AL BAYANE
SARL

املقر االجتمتعي : زنقة 3 رقم 88 

سيدي ابراهيم، فتس

على الجمع العتم االستثحتئي  بحتء 

بتتريخ  املحعقد  للقوانين  وطبقت 

الجتري بهت العمل  19ف2،  6 ديسمبر 

فإن شركتء شركة :

 STE GROUPE SCOLAIRE AL

.BAYANE SARL
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : زنقة 3 رقم 88 

سيدي ابراهيم.

افويت الحصص   : الي  مت  قرروا 

االجتمتعية بتلنسبة للشركة.

 BAKKAL MARIA تعلن السيدة 

عن افويت حصتهت التي اقدر بقيمة 

سهم بقيمة  فف3  درهم إلى  ففف.ف3 

املزاات  بجميع  منهت  لكل  درهم  فف1 

وااللتزامتت املرابطة به إلى الستدات 

اآلتي ذكرهم :

ففف.ف1  عمر  رحمتني  السيد 

درهم.

ففف.ف1  السيد عبد الحق عيتش 

درهم.

ففف2  السيدة بن عبد هللا مريم 

درهم.

السيدة بن عبد هللا سمية ففف2 

درهم.

ففف2  السيدة بن عبد هللا هحد 

درهم.

السيدة بن عبد هللا كريمة ففف2 

درهم.

ففف2  السيدة بن عبد هللا هجر 

درهم.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم 19/3897.

180 P

MULTI PARC
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعداالت قتنونية
العتدي  العتم  الجمع  بمقت�سى 

19ف2  أكتوبر   21 بتتريخ  املحعقد 

بمقر  العتشرة صبتحت  الستعة  على 

الشركة، قرر الجمع العتم مت الي :

كتنت  التي  حصة  فف8  افويت 
بحوزكري  املهدي  السيد  امتلكهت 

لصتلح السيد خبة علي.

كتنت  التي  حصة  فف2  افويت 
بحوزكري  ححتن  السيدة  امتلكهت 

لصتلح السيد رشيد التويجرات.

السيد  امتلك  ذلك  على  بحتء 

حصة والسيد رشيد  فف8  خبة علي 

التويجرات فف2 حصة.
استقتلة السيد املهدي بحوزكري 

تسير  من  بحوزكري  ححتن  والسيدة 

الشركة.

مسير  علي  خبة  السيد  تسمية 

الشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلربتط بتتريخ 16 ديسمبر 

19ف2، احت رقم 3491ف1.

180 P مكرر

داوان األستتذة نوال الفريني

موثقة بتلدار البيضتء

OUSSIWA IMMO شركة

ش م م بشريك وحيد

الرأسمتلهت : ففف.ف1.61 درهم

املقر االجتمتعي : الدار البيضتء، 

رقم 6ف2، زنقة أبو زيتد الددو�سي، 

الطتبق األول، املعتريف

القته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

األستتذة نوال الفريني، موثقة بتلدار 

19ف2،  نوفمبر   25 بتتريخ  البيضتء، 

لشركة  األست�سي  القتنون  وضع  ام 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصتئص التتلية :

االسم : OUSSIWA IMMO ش م 

م بشريك حيد.

 : الشركة  امترس   : املوضوع 

اإلنعتش العقتري.

البيضتء  الدار   : االجتمتعي  املقر 

الددو�سي،  زيتد  أبو  زنقة  6ف2،  رقم 

الطتبق األول، املعتريف.

اوم  من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

اأسيس الشركة.

ففف.ف1.61   : الشركة  رأسمتل 

درهم مقسمة إلى فف16.1 حصة من 

فئة فف1 درهم للحصة.

للسيد  بأكملهت  أسحدت  الواحدة 

مستهمته  مقتبل  السمتح  محمد 

املجردة في الشركة بعقتر.

إدارة الشركة : عين السيد محمد 

السمتح مسيرا وحيدا للشركة وملدة 

غير محدودة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف2،  ديسمبر   12 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 723229.

املرجو  املعلومتت  من  للمزيد 

االاصتل بتملسير الوحيد للشركة.

180 P

STE OLO HOLDING
SARL

اأسيس
بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

19ف2، ام وضع القتنون  19 سبتمبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

محدودة.

 OLO HOLDING  : التسمية 

ش م م.

والتسيير  املستهمة   : الهدف 

اإلداري للشركتت، املستهمة والتدبير 

في  أو  في الشركتت املوجودة  اإلداري 

طور التأسيس.

االجتمتعية  حقوق  جميع  تسيير 

جميع  عمومت  للشركتت،  والعينية 

العمليتت املتعلقة بمت سبق مبتشرة 

أو غير مبتشر والتي امكنهت أن تستهم 

في احمية الشركة.

 TWIN برج   : االجتمتعي  املقر 

شترع  زاوية  ملتقى  الثتمن  الطتبق 

الدار  الزرقطوني واملسيرة الخضراء 

البيضتء.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

الشركة.

حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف.ففف.1 درهم مقسم  رأسمتل في 

إلى ففف.ف1 حصة اجتمتعية من فئة 

فف1 درهم للواحدة.

نيل عمترة  السيد   : كتلتتلي  مجزأ 

فف55 حصة اجتمتعية والسيد نوفل 

فف1  فف45 حصة من فئة  البرنو�سي 

درهم.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

نيل عمترة الحتمل لبطتقة التعريف 

الوطحية رقم AE78254، الستكن ب 

35 زنقة الداخلة بطتنة سال.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

البيضتء  بتلدار  التجترية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  أكتوبر   8 بتتريخ 

.444877

182 P
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STE SAHARA TOWER
SARL

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت : حي الوحدة بلوك D رقم 

722 العيون

تعداالت قتنونية
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

19ف2،  نوفمبر   27 بتتريخ  املحعقد 

امت املصتدقة على مت الي :

العحوان  إلى  املقر االجتمتعي  نقل 

الزرقطوني حي موالي  شترع   : التتلي 

الرشيد رقم 3 الطتبق الثتني العيون.

اوسيع الغرض االجتمتعي بإضتفة 

الحقل البري للسلع   : األنشطة اآلاية 

نقل  وللغير،  الختص  للحستب 

األشختص.

نقل  معدات وآليتت الحقل،  كراء 

جميع األنشطة املتعلقة  املستفرين، 

بتلحقل.

اجتمتعية  حصص  ف55  افويت 

كمت الي :

السيد  من  حصة  ف25  افويت 

السيد  لصتلح  بوشعيب  عموشت 

سيدي حمدي ولد الرشيد.

السيد  من  حصة  فف3  افويت 

العوني ابراهيم لصتلح السيد سيدي 

حمدي ولد الرشيد ف15 حصة.

ولصتلح السيد محمد ولد الرشيد 

ف15 حصة.

من  الشركة  رأسمتل  زيتدة 

ففف.ففف.ف1  إلى  درهم  ففف.فف1 

درهم بإدمتج معدات عينية.

سيدي  السيد  تعيين   : التسيير 

للشركة  الرشيد كمسير  حمدي ولد 

املسيران  وابقتء  محدودة  غير  ملدة 

والسيد  بوشعيب  عموشت  السيد 

املشترك  العوني ابراهيم مع االمضتء 

بوشعيب  عموشت  السيد  للمسيران 

االمضتء  أو  ابراهيم  العوني  والسيد 

ولد  حمدي  سيدي  للسيد  الوحيد 

الرشيد.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتتريخ  بتلعيون  االبتدائية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   17

47ف19/3ف2.

183 P

STE SAHARA SPY PARTS
SARL AU

راسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت : الوحدة بلوك Y رقم 46 
العيون

تعدال قتنوني
الوحيد  الشريك  قرار  بمقح�سى 

امت  19ف2،  ديسمبر   4 بتتريخ 

املصتدقة على مت الي :

اوسيع الهدف االجتمتعي للشركة 

بإضتفة مت الي :

اجترة  العتمة للسيترات،  التجترة 

الثقيلة  املركبتت  السيترات،  أجزاء 

واآلليتت، التجترة العتمة.....

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتتريخ  بتلعيون  االبتدائية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   13

24ف19/3ف2.

184 P

STE HOTEL SAHARATEL
SARL

RC : 30019

اأسيس شركة
بتتريخ 2 ديسمبر 19ف2، ام إنشتء 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بتلخصتئص التتلية :

.HOTEL SAHARATEL : التسمية

النشتط : تسيير الفحتدق واملقتهي 

واملطتعم....

لخريف  عمترة   : االجتمتعي  املقر 

اقتطع  شترع محمد الستدس وشترع 

لال فتطمة اجزئة املستقبل العيون.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
درهم  ففف.فف1   : املتل  رأس 

موزعة  حصة  ففف1  على  مقسمة 

كتلتتلي :

فف1  لخريق  املحفوظ  السيد 

حصة.

فف9   TASSNIME SUD شركة 

حصة.

السيد  تعيين  ام   : التسيير 

للشركة  كمسير  لخريف  املحفوظ 

ملدة غير محدودة.

بتملحكمة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

ديسمبر   2 االبتدائية بتلعيون بتتريخ 

19ف2، احت رقم 19/2922ف2.

185 P

STE IGHIL-AMALAL
SARL

الطتبق الثتني زنقة ابن سيحت

رقم 33 - خحيفرة

غير  اجتمتع  محضر  بمقت�سى 

ام  19ف2،  نوفمبر  ف2  بتتريخ  عتدي 

ااختذ القرار التتلي :

من  الشركة  مقر  تغيير   : القرار 

خحيفرة إلى  حي السالم،   491 اجزئة 

الطتبق الثتني زنقة ابن سيحت رقم 33، 

خحيفرة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

القتنوني للشركة لدى كتتبة الضبط 

بتتريخ  بخحيفرة  االبتدائية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر  ف1 

رقم  التجتري  بتلسجل  19ف8/2ف9 

.1251

186 P

STE SOUFOUH ATLAS
SARL AU

أشغتل مختلفة
رقم 5ف زنقة 4ف الطتبق األول حي 

الزهراء، خحيفرة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ااختذ  ام  19ف2،  نوفمبر   26 بتتريخ 

القرار التتلي :

املتل  رأس  في  الزيتدة   :  1 القرار 

لكي  درهم  ففف.ف1.75  ب  الشركة 

اصبن ففف.ففف.4 درهم.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

القتنوني للشركة لدى كتتبة الضبط 

بتتريخ  بخحيفرة  االبتدائية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر  ف1 

رقم  التجتري  السجل  19ف5/2ف9، 

.1989

187 P

STE LASFAL-ETUDE
SARL AU

ا 55 حي أشبترو حي النسيم خحيفرة

غير  اجتمتعي  محضر  بمقت�سى 

ام  19ف2،  أكتوبر   25 بتتريخ  عتدي 

ااختذ القرار التتلي :

الشركة  على  التشطيب   : القرار 

وتعيين السيد الحسين أات مسعود 

مصفى للشركة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

القتنوني للشركة لدى كتتبة الضبط 

بتتريخ  بخحيفرة  االبتدائية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر  ف1 

رقم  التجتري  السجل  19ف7/2ف9، 

.2891

188 P

TRANSPORT OUJIHI BUS
SARL AU

اأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتلقحيطرة بتتريخ فتان أكتوبر 19ف2، 

مسؤولية  ذات  شركة  إنشتء  ام 

ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

الختصيتت التتلية :

 TRANSPORT OUJIHI  : االسم 

.BUS SARL AU

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

نقل   : االجتمتعي  املوضوع 

املوظفين.

نقل البضتئع.

اوم  من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجتري.
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لوفت   2221 رقم  التجزئة   : املقر 

لون الشطر الثتني، القحيطرة.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمتل 

حصة اجتمتعية  ففف1  مقسمة إلى 

من فئة فف1 درهم للحصة الواحدة.

اوسف  الوجيهي   : الحصص 

ففف1 حصة.

التسيير : الوجيهي اوسف الحتمل 

.G247392 للبطتقة الوطحية رقم

تسجيل  ام   : التجتري  السجل 

لدى  التجتري  بتلسجل  الشركة 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

بتتريخ   53777 بتلقحيطرة احت رقم 

12 ديسمبر 19ف2.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة.

للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتملحكمة االبتدائية بتلقحيطرة.

189 P

نيو ديل بارا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمستهم وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : 67 زنقة عزيز بالل  

الطتبق الثتني رقم 3 املعتريف

الدار البيضتء

بمقت�سى عقد التسيير الحر املبرم 

بتتريخ فتان نوفمبر 17ف2، بين :

املتلك السيد مزي جمتل الحتمل 

رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

شركة  مع  أبرم  الذي   B458ف6ف

مستأجرة  بتعتبترهت  بترا  دال  نيو 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

ففف.فف1  رأسمتلهت  بمستهم وحيد، 

زنقة   67 االجتمتعي  ومقرهت  درهم 

 3 رقم  الثتني  الطتبق  بالل  عزيز 

واملقيدة  البيضتء  الدار  املعتريف 

بتلسجل التجتري احت رقم 15ف388 

السيد  مسيرهت  شخص  في  واملمثلة 

امحمد اومتلي.

عقد التسيير الحر للمحل التجتري 

املتواجد ب 121 شترع 11 احتار املقيد 

بتلسجل التجتري احت رقم 14ف9ف3 

للممترسة نشتطهت التجتري املتمثل في 

بيع املواد الشبه الصيدلية.
للنسخ والنشر

190 P

SOHA SLAWI
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمستهم وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

اجزئة املحصور مجموعة 57 رقم 1 

عين حرودة املحمداة

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بمستهم وحيد

 21 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القوانين  اقرر وضع  19ف2،  نوفمبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  املؤسسة 

محدودة بمستهم وحيد، والتي اتميز 

بتلخصتئص التتلية :

.SOHA SLAWI : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بمستهم وحيد.

املوضوع : الشركة لهت أهداف :

إعتدة التدوير.

التصدار واالستيراد.

شراء، بيع املواد الفالحية.

افتوض.

العمليتت  جميع  عتمة،  وبصفة 

أو  العقترية  الصحتعية،  التجترية، 

الغير العقترية املرابطة مبتشرة أو غير 

مبتشرة بتلنشتط الرئي�سي للشركة.

اجزئة املحصور   : املقر االجتمتعي 

حرودة  عين   1 رقم   57 مجموعة 

املحمداة.

املدة : 99 سحة.

ففف.فف1  ب  اقدر   : الرأسمتل 

حصة  ففف1  إلى  مقسمة  درهم 

اجتمتعية من فئة فف1 درهم للحصة 

الواحدة مححت للمستهم الوحيد.

السحة املتلية : ابدأ من فتان احتار 

إلى غتاة 31 ديسمبر.

سكتري،  رشيد  السيد   : التسيير 
مغربي، املزداد في 1979، حتمل للبطتقة 
 ،BH258767 الوطحية للتعريف رقم 
الستكن حي الفالح زنقة 8 رقم 82 الدار 

البيضتء.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
الضبط بتملحكمة االبتدائية بتملحمداة 
رقم  احت  19ف2،  نوفمبر   27 بتتاخ 

.1892
للنسخ والنشر

191 P

ZAKAY
في  حرر  استثحتئي  قرار  بمقت�سى 
الربتط 11 ديسمبر 19ف2، قرر شركتء 
ZAKAY ش م م ذات الشريك  شركة 

الوحيد مت الي :
اصفية نهتئية.

تعيين املصفي للشركة السيد محير 
زريوح وكذا مكتن التصفية في رحتل 
ب  العمترة  اليتقوت  برج  مسكيني 

الطتبق 3 رقم 6 الدار البيضتء.
ام اإلاداع القتنوني بكتتبة الضبط 
بتملحكمة التجترية بتلدار البيضتء احت 

رقم 36251 في 17 ديسمبر 19ف2.
192 P

ARTUDE
SARL

 TRAVAUX DE DESSIN
 ET DESIGNE-TRAVAUX

 GEOMETRIQUE
 SE RAPPORTANT A

 TOUS LES DOMAINES
 L’ETUDE, LA CONCEPTION,

 LAMODELISATION ET LE
 CONTROLE SOUS TOUTES  LES
 FORMES ET A TOUT LES STADES

 DE TOUS TRAVAUX PUBLIC
 OU PRIVES DE GENIE CIVIL ET
 DE BATIMENT AVEC TOUS LES

CORPS D’ETAT
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتمترة 
اأسيس  ام  19ف2،  فبراار   5 بتتريخ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

األوصتف التتلية :

.ARTUDE : التسمية

درهم  ففف.فف1   : الراسمتل 

مقسم إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم كلهت في ملكية السيد مراد وهبي.

كلم شترع   3.5  : االجتمتعي  املقر 

الحسن األول امترة.

املدة : 99 سحة من اتريخ التأسيس.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد الشريك الوحيد مراد وهبي.

الغرض : أشغتل مختلفة.

األست�سي  القتنون  إاداع  ام 

للشركة في مصلحة السجل التجتري 

احت  بتمترة  االبتدائية  للمحكمة  
التسجيل  رقم   ،127291 رقم 

19ف1167/2.

193 P

موثق بفتس

شترع الجيش امللكي، رقم 36، إقتمة فضتء 

ففف2، الطتبق الرابع، فتس

الهتاف : 535624313ف

الفتكس : 535624314ف

TAYIBATE FES شركة
ش م م

الرأسمتل االجتمتعي : ففف.فف3 

درهم

املقر االجتمتعي : متجر رقم 5، اجزئة 

عين الشقف، طريق عين الشقف، 

بفتس

سجل اجتري عدد 625ف6

اأسيس
القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بفتس،  االستتذ محمد لطفي، 

بتتريخ 9، ف1، 13، 15، 16، 17، 18، 

19، ف2، 23، 24، 25، 26، 27 اوليو 

و6ف غشت 19ف2، ام اأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة بتملواصفتت 

التتلية :

 TAYIBATE FES التسمية : شركة 

ش م م.

الغرض االجتمتعي للشركة : احدد 

الغرض االجتمتعي في :

متجر لجميع املواد الغذائية.
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املعتمالت  جميع  عتمة،  وبصفة 

املرابطة مبتشرة بتلغرض االجتمتعي 

أو التي من شأنهت املستهمة في اطوير 

الشركة.

املقر  حدد   : االجتمتعي  املقر 

االجتمتعي في متجر رقم 5، اجزئة عين 

الشقف، طريق عين الشقف بفتس.

حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

مبلغ  في  االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف1  مقسمة إلى  درهم،  ففف.فف3 

حصة اجتمتعية من فئة فف1 درهم، 

محررة ومقسمة :

فوضيل  مصطفى  السيد 

ففف45/3.

الشرقي  التتزي  محمد  السيد 

ففف3/ف1.

احميد  اللطيف  عبد  السيد 

ففف341/3.

محجوبي  القتدر  عبد  السيد 

ففف255/3.

السيد محمد حتزم ففف3/ف1.

السيد محمد الصوفي ففف3/ف2.

السيد ابراهيم بوداد ففف3/ف2.

العزيزختليد  عبد  السيد 

ففف3/ف1.

السيد عمر الهواري ففف3/ف8.

شتكر  العزيز  عبد  السيد 

ففف3/ف1.

كحوان  الحسين  السيد 

ففف3/ف15.

السيد محمد ميموني ففف22/3.

السيدة مريم الرازي ففف15/3.

قتسمي  القتدر  عبد  السيد 

ففف3/ف3.

السيد محسن الرازي ففف3/ف3.

السيد أحمد املحصور ففف3/ف1.

السيد احمد عاللة ففف95/3.

أولداموج  سعيد  السيد 

ففف3/ف1.

شعبتني  اسية  السيدة 

ففف3/ف16.

الدخش  الرحمن  عبد  السيد 

ففف3/ف15.

السبتعي  الحتصر  عبد  السيد 

ففف3/ف15.

الحسواني  ابراهيم  السيد 

ففف3/فف1.

السيد مصعب فلواتي ففف22/3.

حسيني  صقلي  الغتلي  السيد 

ففف22/3.

السيد محمد مختتري ففف95/3.

السيد موحى حميدي ففف3/ف1.

السيد رشيد قتسمي ففف35/3.

السيد املهدي لزعر ففف15/3.

السيد اوسف العلوي ففف3/ف3.

السيد الطيب بواب ففف15/3.

حجيج  العلي  عبد  السيد 

ففف3/ف14.

ففف75/3.  السيد الححتفي ازوط 

السيد عبد الحق ازنود ففف3/ف14.

السيد حسن محجوبي ففف13/3.

السيد محمد عتلمي ففف125/3.

الدان  زين  احمد  السيد 

ففف3/ف1.

الدكير  الحبي  عبد  السيد 

ففف3/ف15.

السيد محمد الغزال ففف25/3.

لوكيلي  القتدر  عبد  السيد 

ففف52/3.

السيد احمد هتشمي ففف75/3.

العمري  الرحمتن  عبد  السيد 

ففف3/ف3.

السيد محمد الحرك ففف3/ف1.

العبت�سي  اللطيف  عبد  السيد 

ففف3/ف2.

السيد سعيد البكوري ففف15/3.

السيدة سعتد الحرك ففف3/ف3.

السيد عبد هللا سهلي ففف15/3.

السيد محمد شرقتني ففف3/ف6.

من اقييد  سحة ابتداء   99  : املدة 

الشركة بتلسجل التجتري.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  شرقتني،  محمد  السيد 

التزم  للتوقيعتت  بتلنسبة  محدودة 

الشركة إال بتلتوقيع املشترك لكل من 

السيد محمد شرقتني والسيد حسن 

شرقتني  محمد  السيد  أو  املحجوبي 

والسيد عبد اللطيف العبت�سي.

الضبط  بكتتبة  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بفتس  التجترية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2،  أكتوبر   9

19/3173ف2.
محمد لطفي

موثق بفتس

194 P

داوان األستتذ محمد لطفي

موثق بفتس

شترع الجيش امللكي، رقم 36، إقتمة فضتء 

ففف2 الطتبق الرابع-فتس

الهتاف : 5.35.62.43.13ف

الفتكس : 5.35.62.43.14ف

BHL IMMOBILIER شركة

ش.م.م

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 

درهم

املقر اإلجتمتعي : إقتمة األخوة، شترع 

كترنتك، متجر رقم 1، طريق عين 

الشقف، فتس

سجل اجتري عدد 38157

افويت حصص إجتمتعية
 والحستب الجتري

اوثيقي  عقد  بمقت�سى   /1

موثق  لطفي،  محمد  األستتذ  القته 

نوفمبر  و27   8 بتتريخ  بفتس، 

حصص  افويت  واملتضمن  19ف2، 

فوت  الجتري،  والحستب  إجتمتعية 

مت مجموعه  الحوات  السيد عثمتن 

كتن  الذي  إجتمتعية  حصة   ف33( 

 BHL IMMOBILIER امتلكهت بشركة

محدودة  املسؤولية  محدودة  شركة 

فف.ففف.فف1  اإلجتمتعي  رأسمتلهت 

درهم،

إقتمة  بفتس،  اإلجتمتعي  ومقرهت 

 ،1 متجر رقم  شترع كترنتك،  األخوة، 

لفتئدة  فتس  الشقف،  عين  طريق 

السيد محمد امراكحة.

القته  اوثيقي  عقد  2/بمقت�سى 

موثق  لطفي،  محمد  األستتذ 

ديسمبر  و3   5 بتتريخ  بفتس، 

حصص  افويت  واملتضمن  19ف2، 

بوشتى  السيد  فوت  إجتمتعية، 

حصة  مجموعه  ف34(  مت  بوغتلم 

بتلشركة  امتلكهت  الذي  إجتمتعية 

لفتئدة السيد محمد  املسمتة أعاله، 

امراكحة.

3/ تغيير في التسيير :

إستقتلة السيد بوشتى بوغتلم من 

تسيير الشركة ونتيجة لذلك أصبحت 

الشركة تسير من طرف السيد محمد 

امراكحة فقط.

تغيير الشكل القتنوني للشركة من 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

بمقت�سى عقد اوثيقي بتتريخ   /5

ملف  احيين  ام  19ف2،  ديسمبر   3

شركة   BHL IMMOBILIER الشركة 

ذات  محدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

بكتتبة  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

بفتس،  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ 13 ديسمبر 19ف2، احت عدد 

19ف27/2ف4، و28ف19/4ف2.

بمثتبة مقتطف وبيتن

داوان األستتذ محمد لطفي

موثق بفتس

195 P
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داوان األستتذ محمد لطفي

موثق بفتس

شترع الجيش امللكي، رقم 36، إقتمة فضتء 

ففف2 الطتبق الرابع-فتس

الهتاف : 5.35.62.43.13ف

الفتكس : 5.35.62.43.14ف

 BOUYOUT EL شركة

GHAZAL
ش.م.م

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 

درهم

املقر اإلجتمتعي : شترع الجيش 

امللكي، عمترة السعيدي، مكتاب 

الفتن الطتبق الختمس، مكتب 

رقم 25، فتس

 سجل اجتري عدد 815ف6

اأسيس
القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى   /1

موثق بفتس،  األستتذ محمد لطفي، 

بتتريخ 24 سبتمبر 19ف2، ام اأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد بتملواصفتت التتلية :

 BOUYOUT EL  : التسمية 

GHAZAL ش.م.م.

 : للشركة   اإلجتمتعي   الغرض 

احدد الغرض اإلجتمتعي في :

-اإلنعتش العقتري.

املعتمالت  جميع  عتمة  وبصفة 

املرابطة مبتشرة بتلغرض اإلجتمتعي 

أو التي من شأنهت املستهمة في اطوير 

الشركة.

املقر  حدد   : اإلجتمتعي  املقر 

امللكي،  الجيش  شترع  في  اإلجتمتعي 

الفتن  مكتاب  السعيدي،  عمترة 

 ،25 رقم  مكتب  الختمس،  الطتبق 

فتس.

حدد   : اإلجتمتعي  الرأسمتل 

مبلغ  في  اإلجتمتعي  الرأسمتل 

إلى   مقسمة  درهم،  فف.ففف.فف1 

ففف1 حصة إجتمتعية من فئة فف1 

درهم، محررة ومقسمة :

السيد عزيز كمتل 334.

السيد هشتم مهم 333.

أحمد اغزال 333.

املجموع : ففف1 حصة.

من اقييد  سحة ابتداء   99  : املدة 

الشركة بتلسجل التجتري.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عزيز كمتل، السيد هتشم مهم 

وأحمد اغزوال ملدة غير محدودة.

بكتتبة  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

بفتس،  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ 23 أكتوبر 19ف2، احت عدد، 

19/3386ف2.
بمثتبة مقتطف وبيتن

داوان األستتذ محمد لطفي

موثق بفتس
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داوان األستتذ محمد لطفي

موثق بفتس

شترع الجيش امللكي، رقم 36، إقتمة فضتء 

ففف2 الطتبق الرابع-فتس

الهتاف : 5.35.62.43.13ف

الفتكس : 5.35.62.43.14ف

PROMO KS2B شركة

ش.م.م

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 

درهم

املقر اإلجتمتعي : رقم 5، زنقة 

البحتوري، ملعب الخيل، فتس

 سجل اجتري عدد 27595

اإلقرار بتلوفتة
افويت حصص إجتمتعية

 والحستب الجتري
القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى   /1

موثق بفتس،  األستتذ محمد لطفي، 

و8   3  ،2 فتان،  سبتمبر،  ف3  بتتريخ 

و17 أكتوبر 19ف2 واملتضمن ملحضر 

لشركة  اإلستثحتئي  العتم  الجمع 

محدودة  شركة   PROMO KS2B

اإلجتمتعي  رأسمتلهت  املسؤولية،  

ومقرهت  درهم،  فف.ففف.فف1 

زنقة   ،5 رقم  بفتس،  اإلجتمتعي 

البحتوري، ملعب الخيل، ام مت الي :

اإلقرار بوفتة السيد فؤاد عيبود 

18ف2،  احتار   21 بتتريخ  بنشقرون 

بين  اإلجتمتعية  حصصه  واقسيم 

ورثته السيدة نتداة الغيوان، السيد 

السيد  بنشقرون،  عيبود  حمزة 

اتسين عيبود بنشقرون، السيد مراد 

عتطف  والسيد  بنشقرون  عيبود 

عيبود بنشقرون، مع التوزيع الجداد 

للحصص اإلجتمتعية.

القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى   /2

بفتس  موثق  لطفي،  محمد  األستتذ 

 3  ،2 فتان،  سبتمبر،  ف3  بتتريخ 

واملتضمن  19ف2  أكتوبر  و17  و8 

افويت حصص إجتمتعية والحستب 

الجتري، فوات السيدة نتداة الغيوان 

إجتمتعية  حصة  مجموعه  32(  مت 

 PROMO KS2B بشركة  امتلكهت 

ش.م.م ، لفتئدة كل من السيد حمزة 

اتسين  السيد  بنشقرون،  عيبود 

عيبود بنشقرون،  السيد مراد عيبود 

عيبود  عتطف  والسيد  بنشقرون 

بنشقرون.

الحصص  افويت  وكحتيجة 

اإلجتمتعية أصبن رأسمتل الشركة :

حدد   : اإلجتمتعي  الرأسمتل 

مبلغ  في  اإلجتمتعي  الرأسمتل 

إلى  مقسمة  درهم  فف.ففف.فف1 

ففف1 حصة إجتمتعية من فئة فف1 

الشكل  على  وموزعة  درهم مقسمة 

التتلي :

السيد حمزة عيبود بنشقرون 55 

حصة.

بنشقرون  عيبود  اتسين  السيد 

54 حصة.

بنشقرون  عيبود  عتطف  السيد 

55 حصة.

 54 السيد مراد عيبود بنشقرون 

حصة.

السيد محمد برادة ف25 حصة.

ف25  السيد عبد االاله السالوي 

حصة.

ف25  الختلدي  محمد  السيد 

حصة.

املجموع : ففف1 حصة.

بكتتبة  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

بفتس،  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ 4 ديسمبر 19ف2، احت عدد، 

19ف3855/2.
بمثتبة مقتطف وبيتن

داوان األستتذ محمد لطفي

موثق بفتس
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داوان األستتذ محمد لطفي

موثق بفتس

شترع الجيش امللكي، رقم 36، إقتمة فضتء 

ففف2 الطتبق الرابع-فتس

الهتاف : 5.35.62.43.13ف

الفتكس : 5.35.62.43.14ف

 SOCIETE شركة

IMMOBILIERE MOUSSARA

ش.م.م

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 

درهم

املقر اإلجتمتعي : إقتمة اليسر، شترع 

الجيش امللكي، مكتب 16، عمترة 

8، فتس

 سجل اجتري عدد 24491

افويت حصص إجتمتعية
 والحستب الجتري

القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى   /1

موثق بفتس،  األستتذ محمد لطفي، 

و8   3  ،2 فتان،  سبتمبر،  ف3  بتتريخ 

افويت  واملتضمن  19ف2  أكتوبر 

والحستب  إجتمتعية  حصص 

نتداة  السيدة  فوات  الجتري 

حصة  مجموعه  62(  مت  الغيوان 

 SOCIETE إجتمتعية امتلكهت بشركة

 IMMOBILIERE MOUSSARA

اإلجتمتعي  رأسمتلهت  ش.م.م 

فف.ففف.فف1 درهم.
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إقتمة  بفتس،  اإلجتمتعي  ومقرهت 
مكتب  شترع الجيش امللكي،  اليسر، 
لفتئدة كل من السيد   ،8 16، عمترة 
السيد  بنشقرون،  عيبود  حمزة 
اتسين عيبود بنشقرون، السيد مراد 
عتطف  والسيد  بنشقرون  عيبود 

عيبود بنشقرون.
الحصص  افويت  وكحتيجة 

اإلجتمتعية أصبن رأسمتل الشركة.
:حدد  اإلجتمتعي  الرأسمتل 
مبلغ  في  اإلجتمتعي  الرأسمتل 
إلى  مقسمة   ، درهم  فف.ففف.فف1 
ففف1 حصة إجتمتعية من فئة فف1 
درهم، مقسمة وموزعة على الشكل 

التتلي :
فف5  الختلدي  محمد  السيد 

حصة.
بنشقرون  عيبود  حمزة  السيد 

125 حصة.
بنشقرون  عيبود  اتسين  السيد 

125 حصة.
بنشقرون  عيبود  عتطف  السيد 

125 حصة.
السيد مراد عيبود بنشقرون 125 

حصة.
املجموع : ففف1 حصة

بكتتبة  اإلاداع  ام   : اإلاداع 
بفتس،  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
بتتريخ 27 نوفمبر 19ف2، احت عدد، 

19ف3756/2.
بمثتبة مقتطف وبيتن

داوان األستتذ محمد لطفي
موثق بفتس
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 ISLAMIC FOREIGN شركة
 TRADE ANCONTRACTING
 CO SUBSIDIARY OF FAISAL
ISLAMIC BANK OF EGYPT

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 

درهم
املقر اإلجتمتعي  : فتس، رقم 69، 

شترع الجيش امللكي، الطتبق 
الختمس، شقة رقم 26، إقتمة أمحية

سجل اجتري عدد 37381
افويت حصص إجتمتعية

بتتريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى   /1
واملتضمن  19ف2،  نوفمبر   26
فوات  إجتمتعية،  حصص  افويت 
 ISLAMIC FOREIGN CO شركة  
حصة  ففف1  مجموعه  مت  ش.م، 
الشركة  في  امتلكهت  إجتمتعية 
 ISLAMIC FOREIGN TRADE AND
 CONTRACTING  SUBSIDIARY
 OF FAISAL ISLAMIC BANK OF
EGYPT ش.م.م ذات الشريك الوحيد 
فف.ففف.فف1   : الرأسمتل اإلجتمتعي 
درهم ومقرهت اإلجتمتعي بفتس، رقم 
الطتبق  امللكي،  الجيش  شترع   ،69
الختمس، شقة رقم 26، إقتمة أمحية 
لفتئدة السيد نتصر سيد عبد الشتفي 

الشتفعي.
بتتريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى   /2
واملتضمن  19ف2،  ديسمبر   9
فوت  إجتمتعية،  حصص  افويت 
الشتفي  عبد  سيد  نتصر  السيد 
حصة  ف83  مجموعه  مت  الشتفعي 
الشركة  في  امتلكهت  إجتمتعية 
 ISLAMIC FOREIGN TRADE AND
 CONTRACTING  SUBSIDIARY
 OF FAISAL ISLAMIC BANK OF
EGYPT ش.م.م ذات الشريك الوحيد 
فف.ففف.فف1   : الرأسمتل اإلجتمتعي 
درهم ومقرهت اإلجتمتعي بفتس، رقم 
الطتبق  امللكي،  الجيش  شترع   ،69
الختمس، شقة رقم 26، إقتمة أمحية 
لفتئدة السيد نتصر سيد عبد الشتفي 
السيد ختلد عبد الحميد  الشتفعي، 
محمد اسمتعيل، السيد زكريت محمد 
وشركة  سعودي  مصطفى  محمد 

NBS HOLDING GROUP ش.م.م.
الحصص  لتفويت  وكحتيجة 
اإلجتمتعية أصبن رأسمتل الشركة :

حدد   : اإلجتمتعي  الرأسمتل 
مبلغ  في  اإلجتمتعي  الرأسمتل 
إلى  مقسمة  درهم  فف.ففف.فف1 
ففف1 حصة إجتمتعية من فئة فف1 
مقسمة وموزعة على الشكل  درهم، 

التتلي :

 NBS HOLDING GROUP شركة

ش.م.م ف49 حصة.

الشتفي  عبد  سيد  نتصر  السيد 

الشتفعي ف17 حصة.

محمد  محمد  زكريت  السيد 

مصطفى سعودي ف17 حصة.

السيد ختلد عبد الحميد محمد 

اسمتعيل ف17 حصة.

املجموع : ففف1 حصة.

للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

بكتتبة  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

بفتس،  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ 4 ديسمبر 19ف2، احت عدد، 

ديسمبر   12 وبتتريخ  19/3874ف2 

19ف2 احت عدد 19/3998ف2.
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 ARRIYADATشركة

WALISTITMAR

ش.م.م.ش.و

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 

درهم

املقر اإلجتمتعي : شترع ابن الهيثم 

العمترة الرقم 27 الشقة الرقم 4 

اجزئة ايسير العيتادة سال

تعدال
الغير  العتم  الجمع  بمقت�سى 

 14 بتتريخ  املحعقد  العتدي 

شركة شركتء  قررا  19ف2  أكتوبر 

  ARRIYADAT  WALISTITMAR

احت العحوان التتلي : شترع ابن الهيثم 

 4 الرقم  الشقة   27 الرقم  العمترة 

اجزئة ايسير العيتادة سال مت الي :

قرر   : اإلجتمتعي  اإلسم  تغيير 

الشركة  اسم  تغيير  العتم  الجمع 

 ARRIYADAT من  بدال   SET USR

.WALISTITMAR

اقرر   : اإلجتمتعي  املقر  احويل 

املقر  من  املقر  احويل  العتم  الجمع 

العمترة  الهيثم  ابن  شترع  القدام 

اجزئة   4 الرقم  الشقة   27 الرقم 

ايسير العيتادة سال إلى املقر الجداد 

 2112 رقم  هللا  عبد  سيدي  اجزئة 

لعيتادة سال.

للشركة  القتنوني  الوضع  ام 

حسب الفصل 5-96.

للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتملحكمة اإلبتدائية بسال في اتريخ 12 

ديسمبر 19ف2 احت الرقم 33827.
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SOCIETE NEWERACOM
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABIITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 3.000.000.00

DH

 SIEGE SOCIAL ; RUE1, AVENUE

 ANNAKHIL, APPARTEMENT

N°25 5 eme ETAGE RABAT

بمقت�سى عقد  قرر الجمع العتم، 

عرفي مؤرخ في 28 ديسمبر 18ف2 :

شترع   ،1 نقل املقر اإلجتمتعي إلى 

الطتبق   ،25 رقم  شقة  الحخيل، 

الختمس الربتط.
الشركة:   رأسمتل  زيتدة 

إلى  درهم  فف.ففف.فف5 

قدرهت  بزيتدة  درهم  فف.ففف.ففف.3 

عن  التحتزل  درهم  فف.ففف.فف2.5 

سهم  ففف15  اإلجتمتعية  األسهم 

من  سهم  لكل  درهم  فف1  بقيمة 

السيدة  إلى  سمية  حميش  السيدة 

صتبر اورية.
القتنون  من   7 املتدة  تعدال  ام 

األست�سي.

كمت ام اوسيع الهدف اإلجتمتعي.

سجل   في  القتنوني  اإلاداع  ام 

 5 بتتريخ  التجترية  الربتط  محكمة 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 3338ف1.

 201 P
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PHARMAXEL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : فف.ففف.فف6 درهم

مقرهت اإلجتمتعي : 34، شترع 

مصطفى الرفيع، إقتمة صتبر، 

مكتب رقم 4 القحيطرة

العتدي  الغير  املحضر  بمقت�سى 

19ف2،  سبتمبر   27 بتتريخ  املحعقد 

اقرر مت الي :

من  الشركة  رأسمتل  من  رفع 

فف.فففففف2  إلى  فف.ففففف6  

حصة  ففف14  بخلق  وذلك  درهم، 

للحصة  درهم  فف.فف1  بقيمة 

الواحدة، موزعة على الشكل التتلي :

ففف7  كريم  أحمد  أات  السيد 

حصة.

السيدة جتنيت ايشونت بتلحيتكتر 

ففف7 حصة.

مع  املقتصة  طريق  عن  اكتتبت 

داون الشركتء على الشركة.

والستبع  الستدس  البحد  تعدال 

من الحظتم األست�سي للشركة.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

اإلبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  أكتوبر   22 بتتريخ  بتلقحيطرة 

احت رقم 73276.
 للخالصة والتذكير

اإلدارة
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 ETUDE ET COORDINATION

DE PROJET-INGENIERIE

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمتلهت : فف.ففف.فف1 درهم

مقرهت اإلجتمتعي : زاوية شترع 

ارموك وزنقة معمورة إقتمة أمين 1 

عمترة أ مكتب رقم 1 القحيطرة

الغير  القرارات  محضر  بمقت�سى 

 26 بتتريخ  الوحيد  للشريك  عتداة 

سبتمبر 19ف2، اقرر مت الي :

بمبلغ  املتل  رأس  في  الزيتدة   -

من  ليحقل  درهم،  فف.ففف.فف9 

فف.ففف.ففف.1  إلى  درهم  ففف.فف1 

حصة بقيمة  ففف9  بإصدار  درهم، 

درهم لكل منهت اكتتبت عن  فف.فف1 

طريق املقتصة مع الحستب الجتري 

للشريك الوحيد السيد عويفي نزار.

-تعدال الحظتم األست�سي للشركة.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

اإلبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  أكتوبر  ف1  بتتريخ  بتلقحيطرة 

احت رقم 73161.
 للخالصة والتذكير

اإلدارة
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 SOCIETE

 D’APPROVISIONNEMENT

ALFATIER

SAPRALFA

19ف2  سبتمبر  ف1  بتتريخ 

 SOCIETE شركة  شركتء  اجتمع 

 D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T

بمقرهت   ALFATIER SAPRALFA

اإلجتمتعي 72 شترع عالل بن عبد هللا 

وجدة اقرر مت الي :

املحجزة  الهبة  على  املصتدقة   )1

من طرف أعضتء العتئلة فيمت بينهم.

ملكية  في  حصة   2381 هبة   -

أخيه  لصتلح  إدريس  السيد حمدي 

السيد حمدي عمتر.

ملكية  في  حصة   1945 هبة   -

السيد حمدي مصطفى لصتلح أخيه 

لصتلح  حصة  و436  عمتر  حمدي 

أخته حمدي فتطمة.

عبو  السيدة  طرف  من  هبة   -

فتطمة لفتئدة بحتتهت حمدي حورية- 

حمدي نعيمة وحمدي عتئشة وذلك 

ب 436 حصة لكل منهن و493 حصة 

لفتئدة ابنهت حمدي عمتر.

للحصص  الجداد  التقسيم   )2  

املمثلة لرأسمتل الشركة :

وبحتء  املحجزة  الهبتت  بعد  من   -

عليهت أصبن التقسيم كمت الي :

حمدي عمتر فف72 حصة.

حمدي فتطمة فف12 حصة.

حمدي حورية فف12 حصة.

حمدي نعيمة فف12 حصة.

حمدي عتئشة فف12 حصة.

املجموع : ففف12 حصة.

األست�سي  القتنون  احيين   )3

للشركة :

أعاله  املحجزة  التغيرات  على  بحتء 

 6 البحود رقم  واحيين  تغيير   سيتم 

للشركة.  األست�سي  القتنون  من  و7 

واملتعلقة برأس املتل.

البحد الستدس : 

أصبن الشركتء املستهمون بتملبتلغ 

التتلية :

حمدي عمتر فففف72 حصة.

حمدي فتطمة فففف12 حصة.

حمدي حورية فففف12 حصة.

حمدي نعيمة فففف12 حصة.

حمدي عتئشة فففف12 حصة.

املجموع : ففففف12 حصة.

البحد 7 :
في  حدد  الشركة  رأسمتل   

ففففف12 درهم مقسمة إلى ففف12 

للسهم  درهم  فف1  بقيمة  حصة 

الواحد .

حمدي عمتر فف72 حصة.

حمدي فتطمة فف12 حصة.

حمدي حورية فف12 حصة.

حمدي نعيمة فف12 حصة.

حمدي عتئشة فف12 حصة.

املجموع : ففف12 حصة.

4( اإلجراءات القتنونية :

التفويض  إعطتء  الشركتء  قرر 

للقيتم  عمتر  حمدي  للسيد  الكتمل 

القتنونية  اإلجراءات  جميع  بإجراء 

للشركة  القتنون األست�سي   كإمضتء 

وجميع الوثتئق القتنونية والضرورية 

املعمول بهت قتنونيت.

لدى   : القتنوني  اإلاداع  ام   -

 5 ذلك  بوجدة  التجترية  املحكمة 

نوفمبر 19ف2 احت رقم ف329.
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 SOCIETE SERHIER

 ET MAICH DE

 TRAVAUX DIVERS ET

CONSUTRUCTION

SARL

اأسيس
بمقت�سى عقد عرفي املسجل بتتزة 

ام وضع القتنون  19ف2  احتار   15 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الخصتئص التتلية :

 SOCIETE SERHIER  : التسمية 

 ET MAICH DE TRAVAUX DIVERS

.ET CONSTRUCTION SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املهتم املحدودة.

الهدف اإلجتمتعي :

األشغتل املختلفة.

املقر اإلجتمتعي : بحي األمل زنقة 

ف1 رقم 647 اتزة.

رأسمتل الشركة حدد في ففف.ف9 

فف9 حصة بقيمة  إلى  درهم مقسم 

فف1 درهم للحصة ومقسم كمت الي :

السيد سغيتر الحسين ف45 حصة 

تستوي ففف.45 درهم.

ف45  الكريم  عبد  معيش  السيد 

حصة تستوي ففف.45 درهم.

املدة حددت في99 سحة ابتداء من 

اوم تسجيل الشركة.

طرف  من  الشركة  تسير  اإلدارة 

السيد سغيتر الحسين.

بتملحكمة  ام  القتنوني  اإلاداع 

اإلبتدائية بتترة بتتريخ 29 احتار 19ف2 

احت عدد 225.

205 P
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GROUPE TURCO-

 MAROCAIN

 D’INVESTISSEMENT

عرفي  أو  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

نوفمبر  ف3  بتتريخ  امترة  في  مؤرخ 

ذات  شركة  اأسيس  ام  قد  19ف2 

املسؤولية محدودة .

الهدف اإلجتمتعي :

- استيراد واصدار.

- اوزيع وخدمتت مواد بحتء.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.

محتصير  هللا  عبد  أبو  السيد   -

 ABUALHAYJAA MONTASIR

فف3 حصة.

محمد  نداف  نكدلي  السيد   -

 NAKDALI NADDAF فتروق 

فف3   MOHAMED FARUK

حصة.

 RACHID السيد رشيد مقصود -

MEQSOUD فف2 حصة.

محمد  شعبتن  -السيد 

فف2   CHAABAN MOHAMED

حصة.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املقر : رقم 2 زنقة عحتبية سكتور 

11 حي الريتض الربتط.

املسير : السيد رشيد مقصود.

التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

141971 الربتط.
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CETETHERM شركة
ش.م.م

دات شريك وحيد

شترع محمد الختمس رقم 857 حي 

الرحمة شقة 14 سال

التصفية النهتئية
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

بسال اوم 7 أكتوبر 19ف2 قرر الشريك 

الوحيد لشركة CETETHERM شركة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

في اصفية مت الي :

حستبتت  على  املصتدقة   -  1

القرارات  وكذلك  لشركة  التصفية 

مصطفى  السيد  طرف  من  املتخذة 

بوعرني كمصفي للشركة ومححه إبراء 

اتم ونهتئي على التسيير.

2 - إامتم أشغتل التصفية وإعالن 

شركة CETETHERM مصفتة نهتئيت.

بتلسجل  ام  القتنوني  اإلاداع 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجتري 

احت  19ف2  ديسمبر   12 اوم  بسال 

الرقم 33829.
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شركة كرينيو
ش.م.م.ش.وحيد

 27 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أنوار  السيد  قرر  18ف2،  سبتمبر 

هشتم اأسيس شركة ذات املسؤولية 

ذات  وحيد  لشريك  املحدودة 

الخصتئص التتلية :

كرينيو   : اإلجتمتعي  اإلسم    -  1

ش.م.م.ش.وحيد.

- الشكل القتنوني : شركة ذات   2

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.

3 - هدفهت :

التحظيف الجتف والبيئي.

من  سحة ابتداء   99  : عمرهت   -  4

تسجيلهت بتلسجل التجتري.

مصطفى  زنقة  ف1   : مقرهت   -  5

واحد،  الورود  إقتمة  املحفلوطي، 

الدارالبيضتء.

 : اإلجتمتعي  رأسمتلهت   -  6

فف1  درهم مقسمة على  فف.فففف1 

درهم  فف1  بثمن  إجتمتعية  حصة 

لصتلح  كلهت  إجتمتعية  حصة  لكل 

السيد أنوار هشتم.

أسحد   : واإلمضتء  التسيير   -  7

للسيد أنوار هشتم الحتمل للبطتقة 

الوطحية رقم 7514فBE8 إلى مدة غير 

محدودة.

: للشركة  8 - ام اإلاداع القتنوني 

بتلدارالبيضتء  التجترية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2  أكتوبر   29 بتتريخ 

631ف68.
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براديس رود
ش.م.م.ش وحيد

BARADIS FOOD

SARL AU

بمقت�سى محضر استثحتئي للجمع 

العتم بتتريخ 19 نوفمبر 19ف2، املسير 

فود شركة  براديس  لشركة  الوحيد 

لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد اوجد بتلدارالبيضتء، 23 شترع 

A الرقم  ففف2، درج  الجيروند إقتمة 

7، الطتبق 2، قرر مت الي :

- الحل املسبق لشركة براديس   1

فود ش.م.م وحيد.

2 - تعيين املصفي للشركة السيد 

صتلح عزيز ذو البطتقة الوطحية رقم 

كتمل  له  أعطيت  حيث   C42376ف

واصفية  حل  أجل  من  الصالحية 

الشركة.

التصفية  مقر  تعيين   -  3

الجيروند  شترع   23 بتلدارالبيضتء، 

 ،7 الرقم   A درج  ففف2،   إقتمة 

الطتبق 2.

ام اإلاداع القتنوني للشركة   -  4

بتلدارالبيضتء  التجترية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر   27 بتتريخ 

.721578
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BFZ CONSULTING
SARL AU

زنقة دكتر العمترة 5 الشقة 6 املحيط الربتط

 RENAISSANCE شركة
KOACH-IN MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمتلهت : ففف.ف1 درهم 

مقرهت اإلجتمتعي: زنقة ضتاة الرومي 
إقتمة هبة العمترة 25 الشقة 3 

أكدال الربتط
السجل التجتري  رقم 122799

حل الشركة
 RENAISSANCE قرر شركتء شركة
ذات  شركة   KOACH-IN MAROC
مسؤولية محدودة، مقرهت اإلجتمتعي 
زنقة ضتاة الرومي إقتمة هبة العمترة 
أكدال الربتط السجل   3 الشقة   25

التجتري احت رقم 122799 مت الي :
- حل الشركة.

نتصر  بتاحة  السيد  تعيين   -
كمصفي للشركة.

- تعيين مقر التصفية : زنقة ضتاة 
الرومي إقتمة هبة العمترة 25 الشقة 

3 أكدال الربتط.
في  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 
 17 املحكمة التجترية بتلربتط بتتريخ 

ديسمبر 19ف2 احت رقم ف352ف1.
للنشر واإلعالن
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KAM MARKET
SARL

شركة ذات املسؤولة املحدودة
الحل املسبق للشركة

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  أكتوبر   7 املؤرخ في 
مبلغ   KAM MARKET SARL شركة 

رأسمتلهت فف.ففف.فف1 درهم.
وحدد مقر التصفية بزاوية زنقة 
التونكتن وزنقة فتطمة الفهرية عمترة 
رقم 12 محل 3 إقتمة اوسف الربتط.
مروان  بريطل  السيد  وعين 
3 زنقة محمد  وعحوانه عمترة أ شقة 
أكدال  لومت  إقتمة  الوزاني  بلحسن 

الربتط كمصفي للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
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ديسمبر   12 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم 3446ف1.
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WINOS
SARL

 AVENUE DES F.A.R RESIDENCE

 IMAN, APPARTEMENT N° 6

TETOUAN

MODIFICATION STATUTAIRE
-بموجب محضر عتم استثحتئي   1

19ف2  أكتوبر   28 بتتريخ  اطوان  في 

رأسمتلهت  ش.م.م.و  ويحوس  لشركة 

فف1  فف.ففف.فف1 درهم مقسمة إلى 

حصة إجتمتعية كلهت كتنت في ملك 

وحيد  السيد  حيتاه  قيد  املسمى 

وراثه  إلى  بعده  وانتقلت  إبراهيم 

حسب القسمة اآلاية :

املزداد  إليتس  محمد  وحيد  ابحه 

بطتقة  ف199  أكتوبر  ف1  بسبتة اوم 

من   8/2 حظه   LG47524 تعريفه 

التركة.

ابحه وحيد نورالدان املزداد بسبتة 

تعريفه  بطتقة   1995 اونيو   8 اوم 

LG47523 حظه 8/2 من التركة.

بسبتة  املزداد  عمر  وحيد  ابحه 

تعريفه  بطتقة   1995 اونيو   8 اوم 

LG47525 حظه 8/2 من التركة.

املزدادة  سريت  وحيد  ابنته 

2فف2  سبتمبر   13 اوم  بتلفحيدق 

بطتقة تعريفهت LG47588 حظهت 8/1 

من التركة.

زوجته السيدة اليسيني شوميشة 

أغسطس   18 اوم  بتطوان  املزدادة 

ف196 بطتقة تعريفهت LF6519 حظهت 

8/1 من التركة.

وابتت هذه القسمة بواسطة عقد 

عدلي حرر بتطوان بتتريخ 13 سبتمبر 

19ف2 بعد وفتة املوروت بعدهت عقد 

الورثة جمعت عتمت إستثحتئيت إلثبتت 

حقهم كشركتء لشركة ويحوس شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

العتم  الجمع  هذا  عن  امخض 
وحيد  الفقيد  لورثة  اإلستثحتئي 
ابراهيم قسمة الحصص اإلجتمتعية 
للشركةاستحتدا إلى النسب الواردة في 
القرارات  وااخذت  العدلية  القسمة 

اآلاية بإجمتع الشركتء الجدد.
رأسمتل الشركة : رأسمتل الشركة 
محدد في ففف.فف1 درهم مقسمة إلى 
فف1  حصة إجتمتعية بقيمة  ففف1 
 1 درهم للحصة الواحدة مرقمة من 
إلى ففف1 وموزعة على الشكل اآلتي:

ف25  إليتس  السيد وحيد محمد 
حصة إجتمتعية.

ف25  الدان  نور  وحيد  السيد   
حصة إجتمتعية.

حصة  ف25  عمر  وحيد  السيد 
إجتمتعية.

حصة   125 سريت  وحيد  اآلنسة 
إجتمتعية.

 125 شميشة  اليسيني  السيدة 
حصة إجتمتعية.

حصة  ففف1   : مجموعه  مت 
إجتمتعية.

العتم  الجمع    : املسير  تعيين 
وحيد  السيد  تعيين  قرر  اإلستثحتئي 
املغربي، املزداد بسبتة  محمد إليتس 
الستكن  ف199،  أكتوبر  ف1  اوم 
 ،16 شقة   2 متريحت  قبيلة  بتملضيق 
مسيرا   ،LG47524 تعريفه  بطتقة 

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.
التكليف،  قبل  أنه  املسير  صرح 
متنع  أي  وجود  عدم  عن  وأعرب 
قتنوني أو حتلة احتفي امكنهت أن احول 

دون هذا التعيين.
التأسيسية  العقود  احيين 

للشركة.
امت املصتدقة على احيين العقود 
طبقت  وذلك  للشركة  التأسيسية 

للقتنون 5-96.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نوفمبر   27 اوم  بتطوان  اإلبتدائية 

19ف2 احت رقم 5971.
عن النسخة والحص

املسير
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الكبير أمالل،
خبير محتسب

عضو في هيئة الخبراء املحتسبين
58، زنقة األخوين لغريني زاوية زنقة 

استراسبورغ الدارالبيضتء
الهتاف : 14.فف.522.31ف

                 و99.88.ف3
الفتكس : 26.16.ف522.3ف

amellal@menara.ma : البراد اإللكتروني

كاز أندوستر
ش.م.م

GAZ INDUSTRIE
SARL

حل مسبق
العتم  الجمع  انعقتد  إثر  على   )1
اإلستثحتئي لشركة كتز أندوستر شركة 
رأسمتلهت  محدودة  مسؤولية  ذات 
اوجد  والتي  درهم  فف.ففف.فف2 
بتلدارالبيضتء،  اإلجتمتعي  مقرهت 
جزء 13، اجزئة أكتسيتس، زنقة 23، 
حي الزهور، عين السبع، اقرر مت الي :
قرار الحل املسبق للشركة ابتداء 

من اتريخ 2 ديسمبر 19ف2.
تعيين السيد عبد القتدر اخليفي 

كمصفي.
التصفية  مقر  احداد 
اجزئة   ،13 جزء  بتلدارالبيضتء، 
أكتسيتس، زنقة 23، حي الزهور، عين 

السبع،
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   )2
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر   16 بتتريخ  بتلدارالبيضتء 

19ف2 احت رقم 723525.
بيتن مختصر
الكبير أمالل،
خبير محتسب

عضو في هيئة الخبراء املحتسبين

213 P

شركة ربا امنجمو
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.ف54 درهم
مقرهت االجتمتعي : عبد املومن إقتمة 

زاوية املحل رقم 48 حستن الربتط
العتدي  غير  العتم  الجمع  قرر 
19ف2  نوفمبر   27 بتتريخ  املحعقد 
ذات  شركة  امحجمو  ربت  لشركة 
رأسمتلهت  محدودة  مسؤولية 

املومن  عبد  مقرهت  درهم  ففف.ف54 

حستن   48 رقم  املحل  زاوية  إقتمة 

الربتط

كتن  الذي  االجتمتعي  املقر  نقل 

ف1 زنقة حشتد  D الشقة رقم  عمترة 

عبد  الشقة  إلى  املحيط  فرحتت 

 48 رقم  املحل  زاوية  إقتمة  املومن 

حستن الربتط.

القتنوني لدى كتتبة  وام اإلاداع 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

 16 بتتريخ  3498ف1  رقم  احت 

ديسمبر 19ف2.
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DESIBAT

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

برنتمج املستقبل رقم ف1 و 11 ج ه 1 

سيدي معروف الدار البيضتء

RC : 330765

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

قرر  19ف2  نوفمبر  ف3  املؤرخ بتتريخ 

شركتء شركة دازبتت مت الي :

التي  الحصص  جميع  افويت 

املكهت السيد عبد الرحمتن الدري�سي 

في رأسمتل الشركة  فف5( حصة إلى 

السيد عبد املومن بوخليق.

من   7 واملتدة   6 املتدة  في  تعدال 

القتنون األست�سي للشركة.

عبد املومن بوخليق ففف1 حصة.

إقتلة املسير املشترك السيد عبد 

الرحمتن الدري�سي ويبقى السيد عبد 

املومن بوخليق كمسير للشركة.

للشركة  القتنونية  الصفة  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 اوم  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 723785.
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CAB EXPERT

SARL

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ام  قد  بتلربتط  19ف2  نوفمبر   28

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

الخصتئص  احمل  والتي  املحدودة 

التتلية :

.CAB EXPERT SARL : التسمية

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتمتعي : 

التسيير  الخبرة  في  االستشترة 

الصحتعية، العقترية، التقحية، اقييم 

األضرار بعد الخسترة(.

رأس املتل : ففف.ف5 درهم مقسمة 

درهم  فف1  حصة من فئة  فف5  إلى 

للحصة الواحدة كمت الي :

السيد بوزوبع عبد الرحمتن فف4 

حصة اجتمتعية.

فف1 حصة  السيدة اكتني اسمتء 

اجتمتعية.

املجموع : فف5 حصة اجتمتعية.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

زنقة واد زيز   4  : املقر االجتمتعي 

أكدال   7 الطتبق الثتلث الشقة رقم 

الربتط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد بوزوبع عبد الرحمتن.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتلربتط  التجتري  السجل  بمحكمة 

احت رقم 141993.
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 SOCIETE LE GOUT DES

 EXPERTS
SARL AU

زيتدة رأسمتل الشركة
العتدي  الغير  العتم  الجمع  قرر 

19ف2  أكتوبر  ف1  بتتريخ  املحعقد 

 LE GOUT DES EXPERTS لشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

درهم  ففف.فف2  رأسمتلهت  وحيد 

حي األمل   3 رقم   : مقرهت االجتمتعي 

امترة اتمسحت  األمل  مسجد   قرب 

مت الي :

الزيتدة في رأسمتل الشركة بقيمة 

ففف.ف26  ليصبن  درهم  ففف.ف16 

درهم عوض ففف.فف1 درهم مقسمة 

درهم  فف1  حصة بقيمة  فف26  على 

للحصة موزعة على الشكل التتلي :

فف26  رضوان  الخيتطي  السيد 

حصة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ديسمبر   17 االبتدائية بتمترة بتتريخ 

19ف2 احت رقم 2889.
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شركة الخبرة املحتسبية للحتضور

74 شترع الجيش امللكي الحتضور

STE ACHOUITI CAR
SARL AU

اأسيس
 بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتلحتضور

تهييئ  ام  19ف2  نوفمبر   14 وبتتريخ 

ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد والتي لهت املميزات التتلية :

 STE ACHOUITI CAR : التسمية

.SARL AU

املوضوع : أهداف الشركة : كراء 

السيترات بدون ستئق.

مقرهت االجتمتعي : اجزئة األحبتس 

رقم 192 دار الكبداني الدريوش.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

درهم  ففف.فف5   : الرأسمتل 

مقسم إلى ففف5 حصة بـ فف1 درهم 

للواحدة.

الرحمتن  عبد  اشويطي  السيد 

ففف5 حصة.

عين  ابراهيم  اشويطي   : اإلدارة 

كمسير لشؤون الشركة.

االربتح : فف1 % لالحتيتط.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
التجتري  السجل  رقم  بتلدريوش 

احت  19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ   49 

رقم ف3.
مقتطف من أجل االشهتر
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ACH DISTRIBUTION
SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

اكونت شركة ذات  19ف2  أكتوبر   4

مسؤولية محدودة مميزاتهت كتلتتلي :

 ACH DISTRIBUTION : التسمية

.SARL

الحظتفة،  مواد  اوزيع   : الهدف 

التصدار  الغذائية،  املواد  اوزيع 

واالستيراد.

املداحة  اجزئة   : االجتمتعي  املقر 

الجدادة رقم 169 املطتر الحتضور.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اكوينهت النهتئي.

الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.فف1 

حصة  ففف1  إلى  مقسم  درهم 

فف1 درهم للحصة  اجتمتعية قيمتهت 

كليت وموزعة  تسدادهت  ام  الواحدة 

على الشكل التتلي :

البنيحيتتي اشرف فف2 حصة.

فف8  الحفيظ  عبد  البنيحيتتي 

حصة.

من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

اتريخ فتان احتار وانتهي في 31 ديسمبر 

من كل سحة.

السيد  الشركة  ادار   : التسيير 
البنيحتتي عبد الحفيظ.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
الضبط بتملحكمة االبتدائية بتلحتضور 
رقم  احت  19ف2  أكتوبر   31 بتتريخ 

.3296
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STE SEMLATRAV
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

رأسمتلهت ففف.ف5 درهم
حي القدس العروي إقليم الحتضور

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العتدي املحعقد بتتريخ 2 ديسمبر 
19ف2 لشركة SEMLATRAV ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد :
حل الشركة قبل إنهتء مدتهت.

استقتلة السيد السماللي عبد هللا 
لهت  وتعيينهت مصفيت  للشركة  كمسير 

تعيين حي القدس العروي.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  بتلحتضور 

احت رقم 3479.
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شركة الخبرة املحتسبية للحتضور
74 شترع الجيش امللكي الحتضور

STE BOUYAHYA IYAD CAR
SARL

 SIEGE SOCIAL BLOC TOUR N°
4 LAARY CHEIKH NADOR

تغيير العحوان
 4 بمقت�سى سحد عرفي مؤرخ في 
نوفمبر 19ف2 قرر شركتء شركة ذات 
 STE» املسمتة  املحدودة  املسؤولية 
 «BOUYAHYA IYAD CAR SARL
درهم  ففف.فف1  رأسمتل قدره  ذات 

قرروا مت الي :
بلوك  من  الشركة  مقر  احويل 
لعري الشيخ الحتضور إلى   4 اور رقم 
النهضة سلوان  حي   : التتلي  العحوان 

بتلحتضور.
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املذكورة  للشركة  الشركتء  إن 

أعاله قرروا بحفس اليوم مت الي :

من   7 الفصل  بتلتتلي  تعدال 

القتنون األست�سي للشركة.

إن اإلاداع القتنوني ام إنجتزه لدى 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

19ف2  ديسمبر   2 بتتريخ  بتلحتضور 

احت رقم 3428.
مستخلص مطتبق لألصل

مسير الشركة

221 P

AXENS

SARL AU

أكسنس ش.م.م بشريك وحيد

ش.م.م ش.و

برأسمتل ففف.ف5 درهم

زردال الغربية القطتع 2 رقم ف21 

بوقحتدل سال

ICE N°33ف.ففف.1.598.451فف

احويل املقر االجتمتعي

 بقرار من الجمع العتم االستثحتئي

الشريك  قرر  19ف2  نوفمبر   8 لـ 

ش.م.م  «أكسنس  لشركة  الوحيد 

االجتمتعي  املقر  احويل  ش.و» 

للشركة ابتداء من اوم الجمع العتم 

من الربتط أكدال 5 زنقة دادس شقة 

رقم   2 إلى زردال الغربية القطتع   3

ف21 بوقحتدل سال.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

ضبط املحكمة االبتدائية بسال اوم 

11 ديسمبر 19ف2 احت رقم 33785 

بتلسجل  الشركة  تسجيل  وام 

رقم  احت  سال  ملداحة  التجتري 

951ف3.
مقتطف وبيتن لالشهتر
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O.M CALL CENTER
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DH

 N° 6 3° ETAGE 48 CHARIA FAL

OULD OUMEIR AGDAL RABAT

IF : 25790536

RC : 97937

DISSOLUTION

غير  القرارات  محضر  بمقت�سى 

نوفمبر   8 بتتريخ  بتلربتط  العتداة 

شركة  في  الوحيد  للشريك  19ف2 

ذات  شركة   O.M CALL CENTER

رأسمتلهت  املحدودة  املسؤولية 

 3  ،6 رقم   : مقرهت  درهم  ففف.ف1 

48 شترع فتل ولد عمير أكدال  طتبق 

الربتط مت الي :

لجميع  والنهتئي  التتم  التوقف 

شركة  طرف  من  املزاولة  األنشطة 

.O.M CALL CENTER

افكيك  صالحيتت  جميع  تعطى 

الشركة للسيد العسري عبد السالم 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.X36372 رقم

 3  ،6 احداد مقر التصفية برقم 

48 شترع فتل ولد عمير أكدال  طتبق 

الربتط.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتلربتط اوم 19 سبتمبر 19ف2 احت 

رقم ف217ف1.
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SODISTRAL
SARL AU

العحوان : حدائق ليستسفة دائرة 

حي الحسني عمترة ج ه مدخل رقم 5 

شقة رقم 8 ليستسفة الدار البيضتء

تسجيله  ام  محضر  بمقت�سى 

إقرار ام  19ف2  أكتوبر  ف1   بتتريخ 

مت الي :

اصفية الشركة.

طومتسيتي  شترل  فيليب  تعيين 
كمصفي للشركة دون احداد املدة.

: حدائق ليستسفة  مقر التصفية 
دائرة حي الحسني عمترة ج ه مدخل 
ليستسفة الدار   8 شقة رقم   5 رقم 

البيضتء.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم ف72371.
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SAVOTRAD
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : رقم 23 زنقة 9 

بويقور أحداف أزرو
 ابعت لعقد عرفي مؤرخ في 2 سبتمبر
ام وضع محضر الجمع العتم  19ف2 

االستثحتئي.
أشغتل اليوم : 

اصفية الشركة.
تسمية املصفي.

مختلفتت.
الحل األول : قرر الشريك الوحيد 
 2 اتريخ  من  ابتداء  الشركة  حل 

سبتمبر 19ف2.
العتم  الجمع  قرر   : الثتني  الحل 
الدان  نور  صتدقي  السيد  تسمية 
مصفي الشركة واحداد مكتن اصفية 
الكتئن  االجتمتعي  املقر  في  الشركة 
برقم 23 زنقة 9 بويقور أحداف أزرو.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  احت  19ف2  أكتوبر   18 بتتريخ 

السجل التجتري رقم 137.
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مكتب األستتذ عبد اللطيف القتسمي
موثق

5ف6 شترع محمد الختمس بلفدار الطتبق الرابع 
رقم 8

هتاف : ف5.22.24.35.4ف
فتكس : ف22.22.24.35.4ف

CC IMMO IMMO شركة
ش.م.م

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 
البيضتء بتتريخ ف2 اونيو 16ف2 فوت 

السيد محمد مهدي الكتتني مجموع 

حصصه واملتمثلة في  1( حصة التي 

 CC IMMO امتلكهت بتلشركة املسمتة

درهم  ففف.فف1.5  رأسمتلهت  ش.م.م 

ومقرهت االجتمتعي بتلدار البيضتء 42 

سجلهت  الخطتبي  الكريم  عبد  شترع 

التجتري رقم 185315 لفتئدة شركة 

.KAPSET DEVELOPEMENT

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

البيضتء  بتلدار  مؤرخ  االستثحتئي 

بتتريخ ف2 اونيو 16ف2 امت املصتدقة 

مهدي  محمد  السيد  افويت  على 

واملتمثلة  حصصه  مجموع  الكتتني 

حصة التي امتلكهت بتلشركة  في  1( 

ش.م.م لفتئدة   CC IMMO املسمتة 

.KAPSET DEVELOPEMENT شركة

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

16ف2  سبتمبر   8 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 613239.

226 P

CETERCOM
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك وحيد
 5 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر 19ف2 ام اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

مميزاتهت كتلتتلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة من شريك وحيد.

.CETERCOM : التسمية

في  للشركة  االجتمتعي  الغرض 

املغرب وكذلك في الخترج :

عرض  االاصتل،  أنشطة  جميع 

االعالم  وستئل  جميع  واصميم 

والرسومتت واملواقع االلكترونية.

حلول  وإدمتج  واوزيع  اصميم 

املخصصة  واالاصتالت  املعلومتت 

 لألفراد والشركتت، التصميم واإلدمتج

والتدريب في استخدام التكحولوجيتت 

املبتكرة.
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واستشترات  العتمة  العالقتت 

االاصتالت.

جميع  واوزيع  واصدار  استيراد 

بتألنشطة  املتعلقة  واملعدات  املواد 

املذكورة أعاله.

املتلية،  العمليتت  عتمة  وبصفة 

 التجترية، الصحتعية، العقترية واملحقوالت

التي لهت عالقة مبتشرة أو غير مبتشرة 

بتلغرض االجتمتعي وامكن من احمية 

أنشطة الشركة.

السحة املتلية : ابتدئ في فتان احتار 

وانتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

 APIMO، عحد   : االجتمتعي  املقر 

 4 رقم  الشقة  األبطتل  شترع   15

أكدال الربتط.

املدة : 99 عتمت ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجتري.

اتحدد   : االجتمتعي  الراسمتل 

مبلغ  في  االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف.ف1 درهم مقسم إلى فف1 حصة 

فف1 درهم للحصة  اجتمتعية بقيمة 

ومحررة  كليت  مسجلة  الواحدة 

بتلكتمل ومخصصة للشريك الوحيد 

السيد عبد الحق بوعريسة.

التسيير : ام تعيين كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.

السيد عبد الحق بوعريسة املزداد 

بتتريخ 3 نوفمبر 1976 الحتمل لجواز 

جزائري  96ف189861  رقم  السفر 

خولة  زنقة   6 بـ  قتطن  الجنسية 

بنت األزور اجزئة رمضتن بئر قتسم 

السوي�سي الربتط.

التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

بتلربتط : 141977.
من أجل التلخيص والنشر 

التسيير

227 P

STE SNS COMPUTER
SARL

العتم  للجمع  العرفي  للعقد  ابعت 

19ف2  سبتمبر   23 االستثحتئي بتتريخ 

ام اقرير مت الي :

1 - افويت الحصص االجتمتعية :

فف2  فوت السيد نبيل عكوجتن 

السيد  لفتئدة  اجتمتعية  حصة 

بنسعيد عبد الصمد.

عكوجتن  سحتء  السيدة  فوات 

فف1 حصة اجتمتعية لفتئدة السيد 

بنسعيد عبد الصمد.

عكوجتن  سلوى  السيدة  فوات 

فف1 حصة اجتمتعية لفتئدة السيد 

بنسعيد عبد الصمد.

عكوجتن  نبيل  السيد  احتزل   -  2

بنسعيد  السيد  لفتئدة  التسيير  عن 

عبد الصمد.

3 - اوسيع النشتط التجتري.

بيع وشراء الثوب والنسيج.

بيع وشراء املعدات املنزلية.

مقهى.

اإلاداع القتنوني : ام بكتتبة الضبط 

بتلخميستت االبتدائية   بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر  ف2  بتتريخ 

.1188

227P مكرر

EXPANDIS MAGHREB
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 47 RUE JBEL

 TAZKA APPARTEMENT N°5

AGDAL RABAT

RC )RABAT  : 132061

TP :25704390 IF : 26064799

CNSS : 1038922

احويل مقر الشركة
بتلربتط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

الشريك  قرر  19ف2  نوفمبر   14 في 

الوحيد للشركة السيد جتال رشيد 

مت الي :

احويل مقر الشركة من العحوان 

لومومبت  بتاريس  شترع   69 بـ  الكتئن 
الطتبق الثتني حستن الربتط   2 رقم 

 5 بتلشقة رقم   : إلى العحوان الكتئن 

الطتبق األول زنقة جبل اتزكت العمترة 
رقم 47 أكدال الربتط حستن.

مالءمة القتنون األست�سي للشركة 

الجدادة  القتنونية  التعداالت  وفق 

للشركة.

ام اإلاداع القتنوني لدى مصلحة 

التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 

بتلربتط بتتريخ 4 ديسمبر 19ف2 احت 
رقم 3328ف1.

228 P

TRASPEX MINING S.A
شركة مستهمة

رأسمتلهت محدد في ففف.ففف.29 

درهم

مقرهت االجتمتعي : إقتمة األطر شترع 

 الحخيل عمترة F الشقة 4

حي الريتض الربتط

 السجل التجتري بتلربتط
رقم 4793ف1

ICE N° 001761054000069

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثحتئي املحعقد بتتريخ 27 سبتمبر 

19ف2 اقرر مت الي :

استمرارية نشتط الشركة.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  التجتري 

بتتريخ ف347ف1  رقم  احت   بتلربتط 

2 ديسمبر 19ف2.
ملخص قصد النشر

229 P

LD SENHAJI GROUP
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
ام احرير القتنون  19ف2  ديسمبر   2

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة :

 LD SENHAJI GROUP : التسمية

.SARL AU

 8 رقم  متجر   : االجتمتعي  املقر 

عمترة C حي الوفتق ابن رشد امترة.

الهدف : صحتعة األثتث املنزلية.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهتئي للشركة.

درهم  ففف.فف1   : املتل  رأس 

فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف1 درهم لكل واحدة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد اتسين الراجي الصنهتجي.

التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.129153

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

230 P

 SOCIETE LAAYOUNE

PROTECTION
SARL

اأسيس شركة
اأسيس  ام  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة بتملميزات التتلية :

 LAAYOUNE  : التسمية 

.PROTECTION

.SARL : الشكل القتنوني للشركة

مقر الشركة : حي الوحدة 1 شترع 

الحزام رقم 38 العيون.

بيع   : النشتط االجتمتعي للشركة 

معدات أطفتء الحريق.

ففف.فف1   : الشركة  رأسمتل 

درهم.

عزيز  السيد  إلى  يعهد   : التسيير 

االدري�سي ملدة غير محدودة.

الشركتء :

السيد عزيز االدري�سي ف34 حصة 

بـ فف1 درهم للحصة.

السيد ابراهيم اصغير ف33 حصة 

بـ فف1 درهم للحصة.

السيد ادريس اات الحتج احمد 

ف33 حصة بـ فف1 درهم للحصة.
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بتملحكمة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
متي   23 بتتريخ  بتلعيون  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 28ف19/3.
سجل اجتري رقم 151ف3.

231 P

 SOCIETE ACHETA
DISTRIBUTION

SARL AU
تغيير شركة

سجل اجتري رقم 19959
التغيير  ام  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتملميزات التتلية :
بيع مجموع حصص الشركة من 
السيدة فتطيمة جلتي  ففف1( حصة 

إلى السيد الحسن حيدا.
السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

الحسن حيدا.
بتملحكمة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
االبتدائية بتلعيون بتتريخ 13 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 33ف19/3ف2.
232 P

SOCIETE AADIM BOIS
SARL AU

احت رقم السجل التجتري 779
نقل املقر االجتمتعي للشركة

التغيير  ام  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتملميزات التتلية :

إلى  للشركة  االجتمتعي  املقر  نقل 
شترع  5ف6  زنقة   15  : العحوان التتلي 

بئر انزران الدشيرة الجهتداة.
بتلسجل  ام   : القتنوني  اإلاداع 
التجتري بتملحكمة االبتدائية بتنزكتن 
في 29 نوفمبر 19ف2 احت رقم ف177.
233 P

FIDLAY
FIDLAY : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
شترع مكة عمترة   : املقر الرئي�سي 

األوقتف الرقم 17 - العيون.

الجمع  ملداوالت  طبقت   : املوضوع 

19/12/16ف2  بتتريخ  العتدي  الغير 
كربتزي املجيد  عبد  السيد   قرر 

 مت الي :

الحل الشركة.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

االبتدائية  بتملحكمة   الضبط 

احت  19/12/17ف2  بتلعيون بتتريخ 
رقم 49ف19/3ف2.

234 P

شركة دمهينوف
شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رأسمتلهت االجتمتعي ففف.ففف.1 

درهم.

املقر االجتمتعي : مكحتس - رقم 58، 

جحتح 5، اجزئة قرطبة.

السجل التجتري رقم : 43211.

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العتم 

 13 بتتريخ  للشركتء  العتدي  الغير 

املذكورة  للشركة  19ف2،  ديسمبر 

أعاله اقرر مت الي :
من  الشركة  رأسمتل  رفع 

درهم،  ففف.فف1.5  إلى  ففف.ففف.1 

عن  درهم،  ففف.فف5  بزيتدة  وذلك 

جدادة  حصة  ففف5  إصدار  طريق 

من فئة فف1درهم للواحدة، اكتتبت 
وسددت بأكملهت من البحك وصحدوق 

الشركة.

األست�سي  الحظتم  للبحود  تغيير 

للشركة التي لهت عالقة بهذه التغيرات.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بمكحتس  التجترية 

19/12/17ف2، احت رقم : 5111.
للخالصة والنشر

235 P

LAYAR GOL
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتتريخ 

8ف/19/11ف2 ام اأسيس شركة ذات 

املسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 LAYAR GOL SARL  : التسمية 

AU

املقر االجتمتعي :  اجزئة الفيال س 
2 سال الجدادة رقم 1118 - سال.

من  مقتول   : الرئي�سي  النشتط 
مختلف األعمتل والبحتء.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهتئي أي من وضع السجل 

التجتري.
التسيير : اونس املحصوري.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة  فف1 

بين الشركتء على الشكل التتلي :
بونس املحصوري : ففف1 حصة.

املجموع : ففف1 حصة.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة متعدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 
للمحكمة االبتدائية ملداحة سال احت 

رقم 851ف3 بتتريخ 19/11/25ف2.
236 P

 INSTITUT PRIVEE
BENTOUNSSI

SARL AU
مؤرخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد  3/22ف/19ف2  بتتريخ  امترة  في 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة بشريك الوحيد.
مؤسسة   : االجتمتعي  الهدف 
ختصة للتعليم التمهيدي واالبتدائي .
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.
السيدة فحتن نجتة : ففف1 حصة.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة متعدا السحة 
األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل إلى 

31 ديسمبر 19ف2.
مرس  الفرح  اجزئة   18  : املقر 

الخير - امترة.

السيد فحتن نجتة مسيرة   : املسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

59ف129.

237 P

LES FRUITS DE PALMIERS

SARL AU

فواكه الحخيل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

السجل التجتري : 147657.

املقر االجتمتعي : محج الزرقطوني 

الطتبق الثتني الشقة 4 - الدار 

البيضتء.

اشعتر قتنوني  بحقل جميع الحصص

ارابتطت بتلجمع العتم الغير العتدي 

من  19ف2  متي   27 بتتريخ  املحعقد 

املستهم الحصري والوحيد في شركة 

فواكه الحخيل ذات الرأسمتل قدره 

متئة ألف درهم ففف.فف1 قرر مت الي :

الرازي،  امين  محمد  السيد  قتم 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

من  %فف1  ببيع   BL141637 رقم 

في شركة  ملكيته  في  التي  الحصص 

فهمي،  السيد  إلى  الحخيل  فواكه 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

أصبن  وعليه   ،BE74779ف رقم 

%فف1  امتلك  فهمي  محمد  السيد 

الشركةالبتلغةعددهت  حصص  من 

للحصة،  درهم  فف1  بقيمة  ففف1 

وأصح املسير القتنوني للشركة.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

5/29ف/19ف2 احت رقم ف1648.

238 P
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D&S COM مكتب الحستبتت

ACTI RIZK
ACTI RIZK الحل املسبق لشركة

ش.م.م
قرر  ف19/11/3ف2،  بتتريخ 

أكتي رزق،  الوحيد لشركة  الشريك 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 
بتلدار  االجتمتعي  رأسمتلهت  وحيد، 

البيضتء، حي السالمة 3 املجموعة ت 
رقم 6، مت الي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد محمد رزقي كمصف 

للشركة.

مقر التصفية بتلدار البيضتء، حي 

السالمة 3 املجموعة ت رقم 6.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

19/12/18ف2 احت رقم 723893.

239 P

D&S COM مكتب الحستبتت

EXPERTITPATNERS
الحل املسبق للشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثحتئي املحعقد بتتريخ ف1 نوفمبر 

قرر الشريك الوحيد لشركة  19ف2، 

شركة   ،EXPERTITPATNERS

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 
 ، ففف.فف1  االجتمتعي  رأسمتلهت 

الحزام  بشترع  االجتمتعي   مقرهت 

إقتمة  املوحدان،  اجزئة  الكبير، 
 - الحي املحمدي    ،1 رقم   3 اوسف 

الدار البيضتء، مت الي :

الحل املسبق للشركة.

الضعيف  خنستء  اآلنسة  تعيين 

كمصف للشركة.

البيضتء،  بتلدار  التصفية  مقر 

اجزئة  الكبير،  الحزام  حشترع 
 ،1 رقم   3 إقتمة اوسف  املوحدان، 

الحي املحمدي.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 723894.

240 P

D&S COM مكتب الحستبتت

MS2 NEGOCE

ش.م.م

 28 بتتريخ  عرفي  عقد  بموجب 

القتنون  إنجتز  ام  19ف2  نوفمبر 

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخصتئص التتلية :

 MS2 NEGOCE : اإلسم التجتري

ش.م.م.

االستيراد   : التجتري  الهدف 

والتصدار واملتتجرة.

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الحرام  شترع   : االجتمتعي  املقر 

إقتمة  املوحدان،  اجزئة  الكبير 

اوسف 3 رقم 1 - الدار البيضتء.

مدة  الشركة : 99 سحة ابتداء من 

اتريخ تسجيلهت بتلسجل التجتري.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمتل 

ففف1  مقسمة إلى  درهم،  ففف.فف1 

درهم موزعة  ففف1  حصة من فئة 

بين الشركتء على الشكل التتلي :

فف5   : مشوري  سعيد  السيد 

حصة.

السيد عثمتن ستهل : فف5 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

وعثمتن  مشوري  سعيد  الستدة 

ستهل.

: التزم الشركة بتإلمضتء  اإلمضتء 

سعيد  السيد  للمسيران  املشترك 

مشوري والسيد عثمتن ستهل.

لقد ام إاداع   : اإلاداع القتنوني 

لإلستثمتر  الجهوي  بتملركز  امللف 

 4 بتتريخ  الكبرى  البيضتء  بتلدار 

ديسمبر 19ف2، السجل التجتري رقم 

561ف45.

241 P

SOCIETE SAMTER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد مقرهت االجتمتعي : 82، 
الحي الصحتعي - القحيطرة.

السجل التجتري رقم 373ف4 - 
القحيطرة.

تعيين مسيران
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
شركة  لشركتء  العتدي،  الغير 
مسؤولية  ذات  شركة   SAMTER
محدودة بشريك وحيد، اقرر مت الي :

تعيين مسيران جدد
تعيين السيد ستنيتيتكو بوينت   -
إسبتنية،  الجنسية  كسسولي، 
رقم  اإلقتمة  لبطتقة  الحتمل 

.G852فففZ
تعيين السيد بوينت كوسميس   -
إسبتنية،  الجنسية  ستنتيتكو، 
رقم  اإلسبتني  السفر  لجواز  الحتمل 

.A7فف938588ف
مسيران للشركة بإمضتء محفصل 
واخويلهمت جميع الصالحيتت لتسيير 

وإدارة الشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  بتلقحيطرة،  االبتدائية 

73569 بتتريخ 19/11/28ف2.
242 P

SOCIETE CAMU CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة 
 بشريك وحيد مقرهت االجتمتعي :

شتر ع املسرة اللة عتئشة، عمترة 
26/24، مكتب رقم ف1 - القحيطرة.
افويت حصص، تعيين مسيران 

جدد
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 CAMU الغير العتدي، لشركتء شركة 
مسؤولية  ذات  شركة   CENTER
محدودة بشريك وحيد، اقرر مت الي :

افويت حصص اجتمتعية :
- املصتدقة على افويت 25 حصة، 
إجيحور،  روالند  السيد  ملك  في 
للبطتقة  الحتمل  هتاتية،  الجنسية 
لفتئدة   ،G372فففZ رقم  الوطحية 
السيدة ايريست مولي دوريسكت كيوم، 

للبطتقة  الحتملة  هتاتية،  الجنسية 

.E22967فL الوطحية رقم

تعيين مسيران جدد

إجيحور،  روالند  السيد  تعيين   -

للبطتقة  الحتمل  هتاتية،  الجنسية 

.G372فففZ الوطحية رقم

مولي  ايريست  السيدة  تعيين   -

هتاتية،  الجنسية  كيوم،  دوريسكت 

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 

.E22967فL

مسيران للشركة بإمضتء محفصل 

واخويلهمت جميع الصالحيتت لتسيير 

الشكل  واحويل  الشركة  وإدارة 

القتنوني للشركة لتصبن شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

رقم  احت  بتلقحيطرة،  االبتدائية 

73568 بتتريخ 19/11/28ف2.

243 P

WAMDA
SNC

مقرهت االجتمتعي : بيع  الطتبقين رقم 

1، إقتمتت «لي جتردان»، شرع موالي 

عبد العزيز - القحيطرة.

السجل التجتري رقم 29531 - 

القحيطرة.

احويل ىتلشكل القتنوني للشركة
تغيير نشتط الشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

شركة  لشركتء  العتدي،  الغير 

WAMDA-SNC، اقرر مت الي :

احويل الشكل القتنوني للشركة.

املصتدقة بتإلجمتع وبدون احفظ 

على احويل الشكل القتنوني للشركة 

شركة  لتصبن  التضتمن  شركة  من 

ذات مسؤولية محدودة.

تغيير نشتط الشركة :
وبدون  بتالجمتع  املصتدقة   -

الشركة  نشتط  تغيير  على  احفظ 

مستغل   : نشتط  بحذف  وذلك 

ستوداو للتصميم الكرافيكي ؛
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كتلتتلي  الشركة  نشتط  ليصبن 
واإلرشتد  اصميم  للتسيير  وكتلة   :
الطبتعة،  والتغليف،  التعبئة 

التصوير(.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  بتلقحيطرة،  االبتدائية 

73647 بتتريخ 19/12/11ف2.
244 P

UNIVERS GHARB MACHNE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 رأسمتلهت ففف فف1 درهم 

املقر االجتمتعي رقم 81 بلوك 2 حي 
السعتدة سيدي احيى الغرب

احويل املقر االجتمتعي
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العتدي بتتريخ 16 نوفمبر 18ف2 

افرر مت الي :
للشركة  اإلجتمتعي  املقر  احويل 

املذكورةمن العحوان القدام :
السعتدة  حي   ،2 بلوك   ،81 رقم 
العحوان  إلى  الغرب  احيى  سيدي 
زنقة  زاوية  3ف1،  بقعة  الجداد 
 غتندي ولبحتن، إقتمةالطتابة، مكتب 

رقم ف1 القحيطرة.
القتنون  من   4 الفصل  تغيير 

األست�سي  للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بسيدي سليمتن احت رقم 
19/282ف2 بتتريخ 11ديسمبر 19ف2 .
245 P

SOCIETE ACOSTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
 رأسمتلهت ففف فف1 درهم 

املقر االجتمتعي زنقة أنوال عمترة 34 
متجر رقم 3 القحيطرة
اوسيع نشتط الشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العتدي بتتريخ ف3 أكتوبر 19ف2 
نشتط  تغيير  الوحيد  الشريك  قرر 
SOCIETE ACOSTAR شركة  شركة  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، كتلتتلي :

املقتولة في   : الحفتظ على نشتط 
األشغتل املختلفة أو البحتء.

نقل  في  املقتومة  نشتط  وإضتفة 
البضتئع ومحعش عقتري.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  بتلقحيطرة  االبتدائية 

73562 بتتريخ 28 نوفمبر 19ف2 .
246 P

INSTITUT PRIVE LA 
RESERVE

شركة ذات مسؤولية محدودة
 رأسمتلهت ففف فف1 درهم 

14 E،9 مقرهت االجتمتعي: بقعة رقم
اجزئة القصبة القحيطرة

تعيين مسير جداد
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العتدي بتتريخ 25 نوفمبر 19ف2 

اقررمت الي :
تعيين مسير جداد

بتإلجمتع  الشركة  شركتء  قرر 
فتطمة،  صمتكة  السيدة  تعيين 
رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 
مسيرة مع السيد ختلد   ،G21398ف
للبطتقة  الحتمل  عسكري،  غتزي 
من  ابتداء   ،C2267فف الوطحية رقم 
19ف2 ملدة غير محدودة،  نوفمبر   25

بتوقيع مشترك.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  بتلقحيطرة  االبتدائية 

73566 بتتريخ 28 نوفمبر 19ف2 .
247 P

M.BOUAZZA CASH
SARL AU 

 رأسمتلهت ففف فف1 درهم 

مقرهت االجتمتعي: محل رقم 2 
املغرب العربي ج رقم 13 

القحيطرة
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات مسؤول وحيد

التأسيس  الجمع  عقد  بموجب 
19ف2،  نونبر   4 بتتريخ  املؤرخ، 

اأسست شركة ذات مسؤول وحيد.

العتم  الجمع  عقد  بموجب 

نونبر   4 بتتريخ  املؤرخ،  التأسي�سي 

19ف2، اأسست شركة ذات مسؤول 

وحيد في الخصتئص التتلية :

التسمية :

اسم  الشركة  احمل 

M.BOUAZZA CASH  SARL AU

املوضوع :

املغرب  في  كموضوع  لهت  الشركة 

كمت في الخترج العمليتت التتلية :

الوستطة في احويل األموال.

واملواد  الكمبيوار  أجهزة  بيع 

املكتبية.

الرأسمتل االجتمتعي :

الرأسمتل االجتمتعي محدد عشرة 

على  مقسمة  درهم  ف1  ففف  آالف 

فف1 مئة حصة من فئة فف1 درهم 

الواحدة على الشكل التتلي :

البداوي ابتستم فف1 حصة.

املقر االجتمتعي:

اوجد املقر االجتمتعي بتلقحيطرة : 

محل رقم 2 املغرب العربي ج رقم 13.

املدة:

مدة الشركة محددة في 99 سحة 

ابتداءا من اوم التأسيس.

اإلدارة :

املسؤولة  ويسيرهت  الشركة  ادار 

البداوي ابتستم ملدة غير محدودة.

األربتح :

5 % في املتئة لالحتيتط القتنوني 

لقرار  ابعت  اضتف  أو  اوزع  والبتقي 

الشركتء

اإلاداع : 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلقحيطرة،  االبتدائية 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   12

 53775 7ف34،السجل التجتري رقم 

القحيطرة
بمثتبة بيتن ومقتطف.

248 P

MSNS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 رأسمتلهت ففف فف1 درهم 

املقر االجتمتعي : إقتمتت الكولف، 

مجموعة 89، عمترة  7ف5، الشقة 

3  القحيطرة 

اأسيس شركة
التسمية :

MSNS SARL

املوضوع :

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجتمتعي :

 ،89 مجموعة  اإقتمتت الكولف، 

عمترة 7ف5، الشقة 3 القحيطرة 

موضوع الشركة :

واجهتت  احظيف  في  املقتولة 

املحالت التجترية

الرأسمتل الشركة :

مبلغ  في  الشركة  رأسمتل  حدد 

ففف فف1 درهم مقسمة على ففف1 

درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 

مكتتبة،  بكتملهت،  محرر  للواحدة، 

وموزعة على الشركتء كتلتتلي :

السيد معتد بلصير فف5 حصة

السيد الفتوحي سعيد فف5 حصة

املدة:

99 سحة 

التسيير :

بلبصير،  معتد  السيد  إلى  أسحد 

للبطتقة  الحتمل  مغربية،  الجنسية 

والسيد   ،A659579 رقم  الوطحية 

للبطتقة  الحتمل  سعيد،  الفتوحي 

.HA1الوطحية رقم ف8ف4ف

السحة املتلية :

من فتان احتار إلى 31 ديسمبر

ام التقييد بتلسجل التجتري رقم 

53779 بتتريخ 12 ديسمبر 19ف2.
بمثتبة بيتن ومقتطف.

249 P
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STE BICOMATRAV

شركة  محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

 رأسمتلهت ففف فف1 درهم 

مقرهت االجتمتعي : 24 شترع األمير 

سيدي محمد الرشتد  القرية سال

نقل مقر  الشركة وافويت الحصص

أوال :

الغير  العتم  الجمع  إثر  على 

نوفمبر   15 بتتريخ  املحعقد  العتدي  

قررت  ديسمبر19ف2  و2  19ف2 

شركة   لشركتء  العتمة  الجمعية  

محدودة  شركة   BICOMATRAV

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

مقرهت  درهم،  فف1  ففف  رأسمتلهت 

سيدي  األمير  شترع   24  : االجتمتعي 

محمد حي الرشتد القرية سال. 

نقل مقر الشركة إلى :

شترع محمد الختمس شقة  ف34 

رقم 9 مكرر، ممر الحخيل الربتط.

املوافقة على افويت جل حصص :

بقيمة  فدوى  الطيبي  السيدة 

ففف1 حصة إلى :

السيد أكلميس محمد اقبل ففف1 

حصة بقيمة فف1 درهم للواحدة.

فدوى  الطيبي  السيدة  استقتلة 

للشركة  كمسيرة  محصبهت  من 

محمد  أكلميس  السيد  واحصيب 

جداد للشركة.

تعدال كت من البحد 4، 6، 7و42 

من القتنون األست�سي.

القتنوني  اإلاداع  ثم   : ثتنيت 

اإلبتدائية  بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 

بتلقحيطرة بتتريخ 11 ديسمبر 19ف2 

احت رقم 33816.

250 P

املركز الجهوي  لالستثمتر لجهة الربتط سال 
القحيطرة

MAISLINA 
SARL

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
محدودة

اوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اأسيس  ام  بسال  19ف2  نونبر   15
والتي  املحدودة  املسؤولية  شركة 

احمل الخصتئص التتلية :
التسمية : متيسليحت شمم

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 
مسؤولية املحدودة .

كل األنشطة املرابطة   : املوضوع 
السيتحي،  الحقل  األشختص،  بحقل 

نقل البضتئع.
واألشغتل  واستيراد  اصدار 

املختلفة.
راس املتل : حدد الرأسمتل .

فف1  ففف  في  للشركة  االجتمتعي 
حصة  ففف1  إلى  مقسم  درهم 
درهم  فف1  فئة  من  اجتمتعية 

للحصة.
الشركتء 

السيد  برا�سي عبد العزيز : ف95 
حصة اجتمتعية

ف5 حصة   : السيدة: نبيلة غمتري 
اجتمتعية 

املجموع ففف1 حصة اجتمتعية 
املدة : 99 سحة ابتداء من اأسيس 

النهتئي .
سعيد  اجزئة   : االجتمتعي  املقر 
  E عمترة   ،4 املدغري  إقتمة  حجي، 

شقة 9، طريق املهداة، سال .
التسيير : ام تعيين السيدة نبيلة 
غمتري كمسيرة وحيدة وذلك ملدة غير 

محددة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
املركز  بواسطة  بسال  اإلبتدائية 
الجهوي لالسثمتر لجهة الربتط ، سال 
19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ  القحيطرة، 
: ام بتتريخ  القيد بتلسجل التجتري 
9 ديسمبر 19ف2 احت الرقم 945ف3 

للسجل التحليلي.
مقتطف للنشر واالشهتر

251 P

 MABANI AL BARAKA
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمتلهت : ففف.ففف.4 درهم

املقر االجتمتعي : زنقة J، رقم 9، 
الشقة رقم 3 القحيطرة
احويل املقر اإلجتمتعي

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نوفمبر   12 بتتريخ  العتدي  الغير 

19ف2، اقرر مت الي : 
للشركة  اإلجتمتعي  املقر  احويل 

املذكورة من العحوان القدام : 
 3 رقم  الشقة   ،9 رقم   ،J زنقة 

القحيطرة.
إلى العحوان الفصل 4 من القتنون 

األست�سي للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  بتلقحيطرة  اإلبتدائية 

73684 بتتريخ 16 ديسمبر 19ف2.
252 P

 SIGMA SMART
 SARL

الرأسمتل االجتمتعي : ففف.ف1 درهم
املقر االجتمتعي : شترع موالي عبد 
الحفيظ رقم 2 حي الفرح القرية سال

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

العتم  الجمع  عقد  بموجب 
ديسمبر   3 بتتريخ  التأسي�سي املؤرخ، 
ذات  شركة  اأسست  19ف2، 
الخصتئص  في  محدودة  مسؤولية 

التتلية : 
اسم  الشركة  احمل   : التسمية 

.SIGMA SMART SARL
لهت كموضوع  الشركة   : املوضوع 
العمليتت  الخترج  في  كمت  املغرب  في 

التتلية : 
احويل االموال ؛
أشغتل البحتء ؛

وكل عملية اجترية ومتلية محقولة 
مبتشرة  متعلقة  محقولة  غير  أو 

بتلهدف االجتمتعي.
الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 
ألف  عشرة  في  محدد  االجتمتعي 
 ففف.ف1( درهم مقسمة على  فف1) 
متئة حصة من فئة متئة  فف1( درهم 

للحصة الواحدة على الشكل التتلي : 

العتادي اونس ف5 حصة ؛

العتادي ستلم ف5 حصة.

املقر  اوجد   : االجتمتعي  املقر 

شترع موالي عبد   : االجتمتعي بسال 

الحفيظ رقم 2 حي الفرح القرية سال.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سحة ابتداء من اوم التأسيس.

ويسيرهت  الشركة  ادار   : اإلدارة 

املسؤول الوحيد العتادي اونس ملدة 

غير محدودة.

في املتئة لالحتيتط   %  5  : األربتح 

القتنوني والبتقي اوزع أو اضتف ابعت 

لقرار الشركتء.

القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

بسال،  االبتدائية  بتملحكمة 

احت 19ف2  ديسمبر   12  بتتريخ 

رقم 74587.

957ف3  رقم  التجتري  السجل 

سال.
بمثتبة بيتن ومقتطف

253 P

DSD MAISON شركة
ش.ذ.م.م

افويت حصص واحويل املقر 
للشركة

الحصص  افويت  بمقت�سى عقد 

نوفمبر   7 في  املبرم بتلقحيطرة مؤرخ 

19ف2 ام احداد مت الي ابعت للمحضر.

افويت السيد عسيلة ادريس فف5 

فف1  فئة  من  معهن  لكل  حصص 

درهم للواحدة لفتئدة السيد عسيلة 

ل  الجداد  التوزيع  اصبن  هللا  عبد 

ففف1 حصة كتلتتلي : 

ففف1  هللا  عبد  عسيلة  السيد 

حصة.

الكتئن  االجتمتعي  املقر  احويل 

حي  ف2  زنقة   185 رقم  بتلقحيطرة 

الجداد  املقر  إلى  القحيطرة  االرشتد 

الطتبق   695 رقم  بتلقحيطرة  الكتئن 

الثتني االمل 2.
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كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ  بتلقحيطرة 

احت رقم 73593.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشترة

254 P

ARAZNA CARRIERES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتلقحيطرة بتتريخ 28 أكتوبر 19ف2 ام 

إنشتء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الختصيتت التتلية :

 ARAZNA CARRIERES  : االسم 

.SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مستغل   : االجتمتعي  املوضوع 

مقلع ؛

مقتول نقل البضتئع ؛

مقتول األشغتل املختلفة والبحتء.

املدة : 99 سحة.

شترع موالي عبد العزيز،   : املقر 

إقتمة الرضوان، شقة C، مكتب رقم 

6 القحيطرة.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمتل 

فئة  من  حصة  ففف.1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.

عرشتن  الدان  بدر   : الحصص 

فف5  العزيوي  عزيز  حصة،  فف5 

حصة.

التسيير بدر الدان عرشتن كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجتري رقم 53757.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة.

للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتملحكمة االبتدائية بتلقحيطرة بتتريخ 

ف1 ديسمبر 19ف2 احت رقم 53757.

255 P

 ASATECHNO شركة

CONSULTING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية ذات شريك 

وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : بتلقحيطرة، ملتقى 

شترع محمد الداوري ومحمد عبدو 

إقتمة كميليت مكتب رقم 38

إستدراك خطأ
في اإلعالن بتلجريدة الرسمية عدد 

5591 بتتريخ 25 ديسمبر 19ف2

متعلق  بخطأ  علمت  نحيطكم 

اإلعالن  في  أدرج  الشركة  بمسير 

بتلجريدة الرسمية عدد 5591 بتتريخ 

25 ديسمبر 19ف2.

خطأ في تسمية املسير :

السيد   : اإلعالن  في  املدرج 

الوطحية رقم  البطتقة  املهدي شتكر 

C327396 ام احصيبه مسير للشركة 

لفترة غير محددة.

اصحين الخطأ :

الرفيع  عبد  السيد   : التسيير 

الوطحية  للبطتقة  الحتمل  الرميلي. 

مسير  احصيبه  ام   C327396 رقم 

للشركة لفترة غير محددة.

256 P

 PHARMACIE AL

KHABBAZAT POPULAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس متلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : شترع جون 

كحيدي زنقة 8 رقم 33 الخبتزات 

القحيطرة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املحعقد بتتريخ 9 اوليو 19ف2 لشركة 

 PHARMACIE AL KHABBAZAT

محدودة  شركة   POPULAIRE

املسؤولية ذات الشريك الوحيد قرر 

مت الي :

درهم  ففف.فف1  املتل  رأس  رفع 
وذلك بإاداع  درهم،  ففف.ففف.1  إلى 
كلهت  اكتتبت  درهم  ففف.فف9  مبلغ 
وام احريرهت بكتملهت بطريقة مقتصتة 

مرحل من جداد
الحظتم  على  املترابة  التغييرات 

األست�سي
السلطة والشكليتت

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  نوفمبر   5 بتتريخ  بتلقحيطرة 

احت رقم 73391.

257 P

 SOCIETE TRANS QABADI
BOUSSELHAM

SIEGE : TQB
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمتلهت : ففف.فف5

مقرهت االجتمتعي : دوار اوالد طتلب 
الحدادة، القحيطرة

السجل التجتري رقم 43875
بموجب محتضر االجتمتعي العتم 
19ف2ـ  اوليو   17 بتتريخ  العتدي  غير 

اقرر مت الي :
املوافقة على هبة ففف.5 حصة في 
ملكية قبتدي بوسيلهتم لصتلح إبحه 

قبتدي عزيز 
بوسلهتم  قبتدي  السيد  استقتلة 

من مهتمه كمسير لشركة
 SOCIETE TRANS QABADI
BOUSSELHAM، وحصل على إبراء 

ذمة نهتئي وكتمل 
تعيين السيد قبتدي عزيز مسيرا 

للشركة لفترة غير محدودة.
القتنون  على  املتراب  التعدال 

األست�سي.
صالحيتت الشكليتت.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  ديسمبر   11 بتلقحيطرة بتتريخ 

احت رقم 73658.
258 P

HADAEK AL MOUSTAQBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة رأس 

متلهت : ففف.ف1
مقرهت االجتمتعي : شترع حمتن 

الفتواكي، شقة رقم 1 - القحيطرة 19
السجل التجتري رقم 48121

العتمة  اجتمتع  محتضر  بموجب 
19ف2ـ  28 أكتوبر  غير العتداة بتتريخ 

اقرر مت الي :
املوافقة على بيع جميع الحصص 
محمد  بنشقرون  السيد  قبل  من 
حصة  عشرين  ف2(  حوالي  سعد 
حصة  ف3  ابيع  والسيدة زهور هوار 
«حدائق  شركة  في  لهمت  مملوكة 
ف5  ش.م.م أي مت يعتدل  املستقبل» 
لصتلح  من رأس املتل االجتمتعي،   %

السيد أات سيمو سعيد.
سعد  محمد  السيدان  تعيين 
سيمو  آات  والسيد  بنشقرون، 
للشركة  كمدارين مشتركين  سعيد، 

لفترة غير محدودة.
من   13 و   7 و   6 املواد  تعدال 

الحظتم األست�سي.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  ديسمبر   11 بتلقحيطرة بتتريخ 

احت رقم 73654.
259 P

NADS
SARL

 RESIDENCE AL AMAL N30, APP
 N 1, RUE OUED ZIZ AGDAL

RABAT
اأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام  19ف2  ديسمبر   3 اوم  بتلربتط 
وضع القتنون األست�سي لشركة ذات 
بتلخصتئص  محدودة  مسؤولية 

التتلية :
.NADS SARL : التسمية

 RESIDENCE AL : املقر االجتمتعي
 AMAL N3ف, APP N 1, RUE OUED

ZIZ AGDAL RABAT
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املدة : 99 سحة.

موضوع الشركة : اصدار وإستيراد 

املالبس ؛

اتجر ؛

بيع وشراء املالبس.

ففف.فف1   : الشركة  متل  رأس 

درهم.

التسيير : أسحد إلى السيدة محكتد 

نتداة.

التجتري  بتلسجل  التقييد  ام 

بتتريخ بتلربتط  التجترية   بتملحكمة 

13 ديسمبر 19ف2 سجل اجتري رقم 

.141761

260 P

CHAUX JANE

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

الصفة القتنونية : شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

 4 العرفي  العقد  تسجيل  اتريخ 

أكتوبر 19ف2 والتي احمل الخصتئص 

التتلية :

الهدف االجتمتعي : التجترة.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

مقسم إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة.

الشكل  على  الشركة  حصص 

التتلي :

السيد جتن عمر ففف1 حصة.

املدة : 99 سحة ابتداء من اأسيس 

السجل  وضع  اتريخ  من  أي  النهتئي 

التجتري.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املقر االجتمتعي : زنقة سمية اقتمة 

22 الحخيل  5 رقم  3 الطتبق  شهرزاد 

الدار البيضتء.

املسير : السيد جتن عمر والحتمل 
رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

CB98433
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

447137 الدار البيضتء.
261 P

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION
 ADRESSE : N° 13ف AV ABDELLAH
GUENOUN CITE SALAM - AGADIR

TEL : 12.29.24.ف6.7ف

شركة ك م ديكو
اأسيس شركة

ف2  بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اأسيس  ام  بأكتدار  19ف2  نوفمبر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
الخصتئص  ذات  واحد  لشريك 

التتلية :
التسمية : شركة ك م داكو.

3ف1 شترع عبد  : شقة رقم  املقر 
هللا كحون حي السالم أكتدار.

التأثيت  في  مستشتر   : املوضوع 
بحجترة األلومحيوم.

في  الرأسمتل  حدد   : الرأسمتل 
فف5  على  موزعة  درهم  ففف.ف5 
درهم للحصة  فف1  حصة من قيمة 

مسجلة بتسم الشريك الوحيد :
السيد ميلوى خليل : فف5 حصة - 

ففف.ف5 درهم.
تسير الشكة من طرف   : التسيير 
السيد ميلوى خليل ملدة غير محدودة.
اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
الضبط  كتتبة  لدى  القتنوني 
 9 بتتريخ  بأكتدار  التجترية  بتملحكمة 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 88846.
262 P

STE TOP AGRINEG
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك واحد

اأسيس
بتلربتط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  ام  19ف2  ديسمبر   6 بتتريخ 
ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصتئص التتلية :

 STE TOP  : التسمية االجتمتعية 

.AGRINEG SARL AU

الهدف االجتمتعي :

أعمتل مختلفة.

املستلزمتت املكتبية.

اتجر.

 3 رقم  شقة   : االجتمتعي  املقر 

املحيط  صوفيت  فتر  زنقة   9 عمترة 

الربتط.

املدة االجتمتعية : 99 سحة ابتداء 

من اتريخ اأسيسهت.

ففف.فف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 

حصة من  ففف1  درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كمت  فف1  فئة 

الي :

ففف1   : كريم  اوسفي  السيد 

حصة.

السحة االجتمتعية : ابدأ من فتان 

احتار إلى 31 ديسمبر من كل سحة.

كريم  اوسفي  السيد   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

ام إاداع السجل التجتري بمكتب 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   16 بتتريخ 

.141959

263 P

STE BENSOFYM TRAVAUX

االستثحتئي  العتم  الجمع  قرر 

املحعقد في 4 ديسمبر 19ف2.

رقم  من   : االجتمتعي  املقر  تغيير 

659 حي الدالية ايفلت إلى : دوار آات 

قسو عين الجوهرة سيدي بوخلختل 

ايفلت.

الضبط  بكتتبة  اإلاداع  ام 

في  بتلخميستت  االبتدائية  بتملحكمة 

 1223 رقم  احت  التجتري  السجل 

بتتريخ 18 ديسمبر 19ف2.

264 P

STE PROXI HOME SERVICE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس

بتلربتط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  ام  19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ 

ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 

الخصتئص  املحدودة  املسؤولية 

التتلية :

 STE  : االجتمتعية  التسمية 

.PROXI HOME SERVICE SARL

الهدف االجتمتعي :

أعمتل مختلفة.

إصالح والصيتنة.

أدوات وخدمتت متعددة.

املقر االجتمتعي : 283 شترع محمد 

5 الطتبق الثتني وسط املداحة الجزى 

الربتط.

املدة االجتمتعية : 99 سحة ابتداء 

من اتريخ اأسيسهت.

ففف.فف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 

حصة من  ففف1  درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كمت  فف1  فئة 

الي :

فف5   : السفيتني  محمد  السيد 

حصة.

السيد وليد الهواري : فف5 حصة.

السحة االجتمتعية : ابدأ من فتان 

احتار إلى 31 ديسمبر من كل سحة.

التسيير : السيد محمد السفيتني 

مسيران  الهواري   وليد  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

ام إاداع السجل التجتري بمكتب 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   13 بتتريخ 

.141957

265 P
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فيطت كوم

مكتب الحستبتت والجبتاتت

واستشترة املقتوالت

ف.3 زنقة لبحتن الشقة رقم 8 حي املحيط الربتط

الهتاف : 12.ف5.37.72.3ف

STE BOUMALEK PATISS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ب : ففف.فف1 درهم

العحوان : 34 شترع املغرب العربي 

عمترة 2 املحيط - الربتط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 

بتلربتط ام إاداع  19ف2  أكتوبر   21

العقد العرفي لشركة ذات مسؤولية 

ففف.فف1  محدودة اقدر رأسمتلهت ب 

االجتمتعي  مقرهت  ويوجد  درهم 

املغرب  شترع   34  : التتلي  بتلعحوان 

العربي عمترة 2 املحيط - الربتط وقد 

قرر املستهمون مت الي :

استقتلة مستعد املسير.

إدريس  بومتلك  السيد  استقتل 

 BOUMALEK شركة  تسيير  عن 

PATISS SARL ابتداء من هذا التتريخ 

أي وثيقة في اسم  ال احق له إمضتء 

هذه الشركة.

هذه  بعد  العتم  الجمع  قرر 

التسيير  حق  إعطتء  االستقتلة 

الشركة إلى السيد بومتلك سعيد ملدة 

غير محدودة.

احيين الحظتم األست�سي لشركة.

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتلربتط في 26 نوفمبر 19ف2 

احت رقم 3139ف1.

7ف1351  التجتري  السجل  رقم 

بتلربتط.
لالستشترة والتحبيه

فيطت كوم

266 P

STE DIGIARCS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شريك وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : 15 شترع 

األبطتل، شقة رقم 4، أكدال - 

الربتط

إعالن عن قفل التصفية
العتم  الجمع  قرار  بمقت�سى  ام 

19ف2  نوفمبر  ف3  االستثحتئي بتتريخ 

 DIGIARCS بتملقر االجتمتعي لشركة 

ش.ذ.م.م. إقرار مت الي :

قفل التفية للشركة.

إبراء ذمة مصفي الشركة.

ختصة  متعددة  مستئل 

بتإلجراءات.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 

3546ف1.

267 P

 STE FASHEN BUREAU

D’ETUDE TECHNIQUES

FABET
SARL

 2 بموجب املحضر املؤرخ بتتريخ 

قرر الجمع العتم مت  19ف2  ديسمبر 

الي :

لشركة  االجتمتعي  االسم  تغيير 

 STE FASHEN BUREAU D’ETUDE

 TECHNIQUES FABET SARL

 au CONSEILS ETUDES ET

.STATEGIES

للقتنون  الشتمل  التعدال 

األست�سي.

اإلاداع القتنوني : لقد ام اإلاداع 

بتلربتط  التجترية  املحكمة  لدى 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 

3581ف1.

268 P

STE SUCCESS CAPITAL
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  19ف2  نوفمبر   25 الربتط بتتريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
 STE SUCCESS  : التسمية 

.CAPITAL SARL AU
: استشترات في  الهدف االجتمتعي 

التدبير.
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.
ففف1   : زنيبر  محصف  الطتهر 

حصة.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتي.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
شقة  شترع األشعري،   14  : املقر 

4ف، أكدال - الربتط.
محصف  الطتهر  السيد   : املسير 

زنيبر.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.141877
269 P

 STE COMPLEXE
 TOURISTIQUE MULTI

SERVICES STATION
SARL AU

عقد التسيير الحر
 STE COMPLEXE أبرمت الشركة
 TOURISTIQUE MULTI SERVICES
املقر  ذات   STATION SARL AU
بتلطريق  السعيداة  في  الرئي�سي 
التجتري  والسجل  املتوسطية، 
ومسيرهت  بركتن،  في  95ف3  رقم 
بموجب عقد  السيد كروج الغوثي، 
19ف2  متي   21 بتتريخ  محرر  عرفي 
الشركة  مع  الحر  التسيير  عقد 
 AFRIQUIA MAROCAINE
 DE DISTRIBUTION DE

املسير  بصفتهت   CARBURANTS SA

رقم  التجتري  السجل  ذات  الحر، 

واملقر  البيضتء،  بتلدار   26713

شترع  البيضتء،  الدار  في  الرئي�سي 

الحي  السبع،  عين  الوعحتن،  ابن 

العتم  املدار  وممثلهت  املحمدي، 

البغدادي،  سعيد  السيد  املحتدب 
املتكون  التجتري  األصل  اقبل  والتي 

من محطة بنزان في السعيداة اضم 

األصل التجتري محطة اوزيع الوقود 

واوزيع مواد وزيوت التشحيم، ومتجر 

ومطعم - مقهى، وفضتء اقني للغسيل 

بتملحطة  ملحق  وفضتء  والتزايت، 

وكذا  موجود داخل محطة البنزان، 

األجهزة واألثتث واملعدات التي تعود 

إلى املكري الستغالل األصل  ملكيتهت 

التجتري من طرف املكتري.

لست  العقد  هذا  مدة  تسير 

19ف2  سحوات ابتداء من فتان اونيو 

قتبلة للتجداد الضمني، بتستثحتء إذا 
العقد  إنهتء  في  الطرفين  أحد  رغب 

وجب عليه أن اقوم بإخطتر الطرف 

مدة  انتهتء  قبل  أشهر  ستة  اآلخر 

العقد.

270 P

 STE K.Y.S PIECES DE

RECHANGES
SARL

شركة كيس بيتس دوروشحج

ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

اأسيس
بمقت�سى عقد عرفي محرر    -  1

نوفمبر  ف2  بتتريخ  البيضتء  بتلدار 

محدودة  شركة  اأسيس  ام  19ف2 

املسؤولية ذات الخصتئص التتلية :

بيتس  كيس  شركة   : التسمية 

دوروشحج.

الهدف : غرض الشركة :

أشغتل  جميع  خدمتت  اقدام 

والهيدرولية  امليكتنيكية  الصيتنة 

واجترة أجزاء التبدال.
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وبشكل عتم امكن جميع الحتعية 

املتلية  واألوراق  واملتلية  والتجترية 

امكن  التي  والعقترات  واملحقوالت 

غير  أو  مبتشرة  لهت عالقة  اكون  أن 

العمليتت  بكل  أو  بواحدة  مبتشرة 

إنمتء  شأنهت  من  أو  أعاله،  املحددة 

الشركة.

البيضتء،  الدار   : املقر االجتمتعي 

الثتني  الطتبق  زركتوني  شترع   46

الشقة رقم 6.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  اوم  من  ابتداء  سحة   99

حتلة الحل املسبق  النهتئي بتستثحتء 

التمداد املحصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.

حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف.فف1  في  االجتمتعي  الرأسمتل 

حصة من  ففف1  إلى  درهم مقسمة 

الواحدة،  للحصة  درهم  فف1  فئة 

الشكل  على  واقسم  بأكملهت  واحرر 

التتلي :

ف34   : بن رضوان  السيد سعيد 

حصة.

ف33   : ادريحة  اوسف  السيد 

حصة.

ف33   : رضوان  بن  ختلد  السيد 

حصة.

من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

فتان احتار وانتهي في ديسمبر من كل 

سحة.

السيد  الشركة  ادار   : اإلدارة 

ادريحة  اوسف  رضوان  بن  سعيد 

وختلد بن رضوان ملدة غير محددة.

األربتح : املحتجتت الصتفية للسحة 

الحفقتت  جميع  اقتطتع  بعد  املتلية 

ذلك  في  بمت  أخرى،  وأعبتء  العتمة 

اكون  واالحتيتطتت  االستهالكتت  كل 

الربن الصتفي، من هذا الربن الصتفي 

الخستئر  وعحد االقتضتء  املحقوص، 

الستبقة، اقتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يسمى بتالحتيتط القتنوني.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

للدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  نوفمبر   28 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 721639.

ام تسجيل السجل التجتري   -  3

التجترية  بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 

نوفمبر   28 بتتريخ  البيضتء  للدار 

19ف2 احت رقم 449395.

271 P

STE RENATO TRANS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.ف4 درهم

مقرهت االجتمتعي : سيدي عالل 

التتزي املركز سوق األربعتء الغرب - 

إقليم القحيطرة

اأسيس شركة

ف2  بتتريخ  العرفي  للعقد  ابعت 

قوانين  وضع  ام  19ف2  نوفمبر 

 STE RENATO TRANS الشركة 

SARL ذات املميزات التتلية :

 STE RENATO TRANS : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : نقل املستخدمين.

عالل  سيدي   : الرئي�سي  املقر 

التتزي املركز سوق األربعتء الغرب.

الرأسمتل : ففف.ف4 درهم.

التسيير : املحصوري جوهرة.

املدة : 99 سحة ابدأ من التسجيل 

الرسمي بتملصتلح اإلدارية.

لدى  الضبط  بكتتبة  اإلاداع  ام 

األربعتء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 

الغرب بتتريخ ف2 نوفمبر 19ف2 احت 

رقم 19/335ف2.

272 P

STE GANYEN
RC : 135925

املحعقد  العتم  الجمع  بمقت�سى 

بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2 اقرر مت الي :

حل مسبق للشركة.

بحعي�سى  آات  محمد  السيد  قرر 

واملسير  الوحيد  الشريك  بصفته 

للشركة  مسبق  حل  بوضع  للشركة 

بتعتبتره املصفي للشركة.

املسبق  الحل  عحوان  احداد  ام 

ب : عمترة 12 مكرر شقة رقم 4 زنقة 

لبحتن املحيط الربتط.

بتملحكمة  القتنوني  اإلادع  ام 

ديسمبر   18 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم 3565ف1.

273 P

STE SALAMA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

عمترة رقم 5ف1، إقتمة الزهور، 

الطتبق الثتني، شقة رقم 5، شترع 

مختتر جتزوليت، املحيط الربتط

س. ت : 131843

التصفية املسبقة للشركة
في  املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 

التصفية  اقرر  19ف2  ديسمبر   18

هذا  من  ابتداء  للشركة  املسبقة 

عين السيد العربي حجوجي  التتريخ، 

اإلدري�سي مصفيت للشركة مع إعطتئه 

الحل  إلى  للوصول  السلطتت  أوسع 

النهتئي للشركة.

حدد مقر التصفية في عمترة رقم 

الطتبق الثتني،  إقتمة الزهور،  5ف1، 

5، شترع مختتر جتزوليت،  شقة رقم 

املحيط الربتط.

ام القيتم بتإلاداع القتنوني بكتتبة 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 3554ف1.

274 P

 STE CONNECTION DARTS

MAROC

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : كتزا عبد املومن 

بيزنس ستنتر، إقتمة أاريوم|، رقم 

374 اجزئة محتزل امليمون، الطتبق 

الختمس، شترع عبد املومن

الدار البيضتء

السجل التجتري : الدار البيضتء

 رقم 397155

احويل املقر االجتمتعي للشركة

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 

الوحيد لشركة كونيكسيون دارتس 

 CONNECTON DARTS متروك 

الصتدر بتتريخ   MAROC SARL AU

19 أبريل 19ف2 اقرر مت الي :

احويل املقر االجتمتعي للشركة :

من : 11 زنقة الوحدة، إقتمة اإلمتم 

البيضتء. الدار   ،2 رقم  شقة   علي، 

كتزا عبد املومن بيزنس ستنتر،   : إلى 

إقتمة أاريوم، رقم 374 اجزئة محتزل 

امليمون، الطتبق الختمس، شترع عبد 

املومن، الدار البيضتء.

التعدال املالزم للقوانين األستسية 

للشركة.

احقين القوانين األستسية للشركة.

افويت السلط,

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  املحكمة  ضبط 

19ف2  ديسمبر   3 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 94ف722.

للخالصة والبيتن

املسير

275 P
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شركة تكنيدكس مار رروي

STE TECNIDEX MAR FRUIT

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقرهت االجتمتعي : بالطو رقم د 6، 

العمترة رقم ذ، 5 ممر دي لوريي 

من التجزئة رقم 1، بترك أنشطة 

عكتشة، الدار البيضتء

رأسمتلهت : فف635.9 درهم

السجل التجتري : الدار البيضتء - 

رقم 189539

اوسيع الغرض االجتمتعي للشركة

واحقين القوانين األستسية

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

فروي شركة  متر  اكحيدكس  لشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

 TECNIDEX MAR FRUIT الوحيد 

19ف2 اقرر  9 سبتمبر  الصتدر بتتريخ 

مت الي :

اوسيع الغرض االجتمتعي للشركة 

إلى :

استيراد،  بيع،  شراء،  اصنيع، 

واوزيع  اخزين  وستطة،  اصدار، 

والتخليفتت،  الطالء  الشموع، 

اإلضتفتت واملكمالت الغذائية.

التعدال املالزم للمتدة 2 للقوانين 

األستاة للشركة.

احقين القوانين األستسية للشركة.

افويت السلط.

كتتبة  لدى  القتنوني  الإاداع  ام 

بتلدار  التجترية  املحكمة  ضبط 

19ف2  نوفمبر   28 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 721785.

للخالصة والبيتن

املسير

276 P

شركة سيرتراكوم

ش.م.م.

رأسمتلهت : ففف.ففف.ف1 درهم

مقرهت : كلم 17، الحي الصحتعي، 

امترة

اصفية الشركة
الغير  العتم  الجمع  بتنعقتد    -  1

19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ  العتدي 

الكتئحة  ش.م.م.  سيراراكوم  لشركة 

امترة  الصحتعي،  الحي   ،17 بكلم 

درهم  ففف.ففف.ف1  رأسمتلهت 

احت  التجتري  بتلسجل  واملسجلة 

رقم 9ف94.2.

قد قرر إبراء ذمة مصفي الشركة 

القتدر  عبد  بوشتروش  السيد 

النهتئية  التصفية  على  واملوافقة 

لشركة سيراراكوم ش.م.م.

القتنوني  اإلاداع  ام  وقد    -  2

لدى كتتبة ضبط بتملحكمة التجترية 

19ف2  ديسمبر   19 بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 3588ف1.
بمثتبة مقتطف وبيتن

املسير

277 P

STE MERCATO D’ANFA

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت االجتمتعي قدره ففف.فف1 

درهم

املقر االجتمتعي : 46، شترع 

الزرقطوني، مكتب 16-15 

الطتبق 6 - الدار البيضتء

اأسيس
في  عمال بعقد ختص ام اوقيعه 

ام اأسيس شركة  19ف2  أكتوبر   29

اتمثل  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصتئصهت فيمت الي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

 STE MERCATO  : التسمية 

.D’ANFA

أهداف الشركة :

هدف الشركة في املغرب والخترج، 

مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل  سواء 

لحستبهت أو بتملشتركة هو :

القيتم،  هو  الشركة  من  الغرض 

إمت  الخترج،  في  أو  املغرب  في  سواء 

نيتبة عنهت أو نيتبة عن أطراف ثتلثة، 

بتلعمليتت التتلية :

الشركة العتمة للهحدسة املدنية، 

للمبتني  الختصة  أو  العتمة  األشغتل 

ولجميع الهيئتت الحكومية.

الترويج العقتري بجميع أشكتله.

جميع العقترات الحضرية  اقتحتء 

أو القروية املبنية أو غير املبنية بهدف 

إعتدة بيعهت كمت هي أو بعد املعتلجة.

كتنت،  طريقة  بأي  االستحواذ، 

وفقت للوائن املعمول بهت لجزء بسيط 

أو  السيطرة  امحن  املتل  رأس  من 

املشتركة أو جزء أصغر من رأس املتل 

أو أصول جميع الشركتت أو الشركتت 

املدرجة أو غير املدرجة.

جميع معتمالت البورصة وكذلك 

لحستبه  املتلية  املحتفظ  إدارة 

الختص أو نيتبة عن أطراف ثتلثة.

عمومت جميع املعتمالت التجترية 

أو املتلية أو األوراق املتلية أو العقترية 

املرابطة بشكل مبتشر أو غير مبتشر 

أن  امكن  والتي  الرئي�سي  بتلهدف 

بشرط واطويرهت  امتدادهت   تسهل 

تغيير  إلى  العمليتت  هذه  اؤدي  أال   

الطتبع املدني للشركة.

شترع   ،46  : االجتمتعي  املقر 

الطتبق   16-15 مكتب  الزرقطوني، 

6 - الدار البيضتء.

املدة : 99 سحة من اتريخ تسجيل 

الشركة بتلسجل التجتري.

للشركة  قدمت   : املستهمتت 

املستهمتت الحقداة التتلية من خالل :

بمبلغ  الست�سي  اونس  السيد 

ففف.ف5 درهم.

مبلغ  الصبتحي  نوف  السيد 

ففف.ف5 درهم.

في املجموع مبلغ ففف.فف1 درهم.
الرأسمتل االجتمتعي :

ام احداد رأس املتل االجتمتعي في 
ففف1  إلى  ويحقسم  درهم  ففف.فف1 
حصة متستوية القيمة اإلسمية لكل 
مدمجة  منهت،  لكل  درهم  فف1  منهت 
بتلكتمل من قبل املستهمين مدفوعة 
بتلكتمل ومخصصة للمستهمين بمت 
منهمت  كل  مستهمتت  مع   اتحتسب 

وهي :
فف5   : الست�سي  اونس  للسيد 

سهم.
فف5   : الصبتحي  نواف  للسيد 

سهم.
سهم  ألف  مجموع   : املجموع  في 

ففف1 سهم.
املسيرون :

مغربي  الست�سي،  اونس  السيد 
الجنسية من مواليد 18 فبراار 1978 
لبطتقة  الحتمل  البيضتء  بتلدار 
 BJ236ف5ف رقم  الوطحية  التعريف 
ليير  زنقة  البيضتء  بتلدار  والستكن 

فيال كتليبتو - أنفت.
والسيد نواف الصبتحي، مغربي ، 
الجنسية من مواليد 24 اونيو ف198 
التعريف  لبطتقة  الحتمل  بطحجة 
والستكن   K3367فف رقم  الوطحية 
31 زاوية زنقة فرسوفيت ولحدن، شقة 

5، املحيط - الربتط.
التقييد  رقم   : القتنوني  اإلاداع 
بتملحكمة  التجتري  بتلسجل 

االبتدائية بتلدار البيضتء 879ف45.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

278 P

STE NEW OR
SARL AU

السجل التجتري رقم 7ف222
بمقت�سى املحضر الرسمي املؤرخ 
بمداحة  19ف2  ديسمبر   11 اومه  في 
 NEW سال لقد قرر شركتء الشركة 
الشركة  إغالق   OR SARL AU
اويمة  السالم  عبد  السيد  واحداد 

بمهتم الفسخ النهتئي للشركة.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بسال في 17 ديسمبر 19ف2 

احت رقم 33845,
279 P

STE BGL CONSEIL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس متلهت : ففف.ف1 درهمت

مقرهت االجتمتعي : 14 ب، زاوية 
موالي إدريس وزنقة صفرو، الربتط

فسخ مسبق
ف3  بتتريخ  جمتعي  قرار  بموجب 
محه  نسخة  وضعت  19ف2  نوفمبر 
التجترية  بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 
19ف2  ديسمبر   18 اوم  بتلربتط 
الشريك  فإن  3556ف1  رقم  احت 
 STE BGL CONSEIL الوحيد لشركة
SARL AU ش.ذ.م.م.ش.و رأس متلهت 
ففف.ف1 درهم مقرهت االجتمتعي، 14 
ب زاوية موالي إدريس وزنقة صفرو، 

الربتط.
املذكورة  الشركة  فسخ  قرر  قد 
ف3  من  ابتداء  وذلك  مسبقت  أعاله 

نوفمبر 19ف2.
السيد برنترد جيل لوكتس الستكن 
ب 14 ب، زنقة موالي إدريس و صفرو 
 - حستن   8 شقة  الحدائق  إقتمة 

الربتط كمصفي للشركة.
بتملقر  الشركة  اصفية  مكتن 
موالي  زاوية  ب،   14  : االجتمتعي 

إدريس وزنقة صفرو، الربتط.
بمثتبة مقتطف وبيتن

280 P

 STE ABIDINE TRAVAUX ET
NEGOCE
SARL D’AU

تعداالت قتنونية
الواحد  املستهم  قرار  إثر  على 
 ABIDINE TRAVAUX ET لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   NEGOCE
املحدودة ذات املستهم الواحد البتلغ 
والكتئن  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
مقرهت االجتمتعي بشترع مكة، محطة 

كولوميحت العيون اقرر مت الي :

بإضتفة الشركة  نشتط   اوسيع 

 مت الي :

وتسويق  بيع  اوزيع،  استيراد، 

جميع محتجتت التجميل احت اللقب 

.NANOPLEX ARGININA التجتري

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط بتملحكمة االبتدائية بتلعيون 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 

54ف19/3.

281 P

شركة بات روريو

ش.ذ.م.م.

رأسمتلهت : ففف.99 درهم

املقر : 13 شترع أحمد املجتطي إقتمة 

األلب الطتبق األول رقم 8 - املعتريف 

- الدار البيضتء

املوقع  العرفي  العقد  بموجب 

اأسيس  ام  19ف2  ديسمبر   12 في 

ش.ذ.م.م. ذات املميزات التتلية :

االسم : شركة بتت فوريو.

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

اإلنعتش   : الرئي�سي  النشتط 

العقتري.

13 شترع أحمد   : املقر االجتمتعي 

األول  الطتبق  األلب  إقتمة  املجتطي 

رقم 8 املعتريف - الدار البيضتء.

الرأسمتل : ففف.99 درهم.

املصطفى  الحتجي   : املسيران 

وخزيحة عبد هللا.

املصطفى،  الحتجي   : الشركتء 

خزيحة عبد هللا، مرفوق عبد الفتتح، 

الذهبي عبد الرحيم، خزيحة صالح.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

التجترية  املحكمة  لدى  القتنوني 

19ف2  12 ديسمبر  في  بتلدار البيضتء 

بتلسجل التجتري رقم 485ف45.

282 P

شركة بناء بناء - بينبي
ش.م.م.ش.و

برأسمتل : ففف.فف5 درهم
مقر التصفية : امترة، طريق 

الفوارات، اجزئة الحصر B1، رقم 
146، متجر رقم 1
في طور التصفية

الحل املسبق وتعيين مصفي
قرر الجمع العتم االستثحتئي    -  1
19ف2  نوفمبر  ف3  بتتريخ  املحعقد 
لشركة بحتء بحتء - بيحبي ش.م.م.ش.و 

مت الي :
للشركة  والحبي  املسبق  الحل 

ابتداء من ف3 نوفمبر 19ف2.
محمد،  سقتط  السيد  تعيين 
مغربي مزداد سحة 1948 بفتس مقيم 
أوالد  زنقة   ،19 السوي�سي  بتلربتط- 
مصفيت   A13.37ف ب.و  ادرارين، 
للشركة مع مححه كتفة الصالحيتت 
العمليتت  إلامتم  للقتنون  طبقت 
األصول  وإنجتز  الجترية  االجتمتعية 
إن  البتقي  وإعتدة  الخصوم  واصفية 

وجد للشريك الوحيد.
طريق  امترة،   : التصفية  مقر 
رقم   ،B1 الحصر  اجزئة  الفوارات، 

146، متجر رقم 1.
القتنوني بكتتبة  ام اإلاداع    -  2
ملداحة  التجترية  للمحكمة  الضبط 
19ف2 احت  19 ديسمبر  الربتط اوم 

رقم 3589ف1.
مقتطف وبيتن لإلشهتر

283 P

TYR CONSEIL
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 27 BD
 ABDELLAH BEN YASSINE
 2EME ETAGE BUREAU 22

CASABLANCA
بتتريخ استثحتئي  قرار   بمقت�سى 
19ف2 قرر مصفي شركة   2 ديسمبر 

.TYR CONSEIL SARL AU

املصفي يعلن أن رصيد الحستبتت 

صفر.

واصفية  تسوية  يعلن  املصفي 

وإغالق الشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  سيتم 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

البيضتء.

284 P

TYR CONSEIL

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 27 BD

ABDELLAH BEN YASSINE

 2EME ETAGE BUREAU 22

CASABLANCA

بتلدار  العتم  الجمع  بمقت�سى 

البيضتء بتتريخ 25 أكتوبر 19ف2 قرر 

 TYR CONSEIL SARL شريك شركة 

.AU

 25 بتتريخ  للشركة  مسبق  حل 

أكتوبر 19ف2.

استقتلة مسيرة الشركة.

االدري�سي  كريم  السيد  تعيين 

لحستبتت  كمصفي  محمد  سيدي 

الشركة.

ب  الشركة  اصفية  مقر  تعيين 

27 شترع عبد هللا بن اتسين الطتبق 

الثتني بلفدار الدار البيضتء.

الضبط  بكتتبة  اإلاداع  ام 

البيضتء  بتلدار  التجترية  بتملحكمة 

احت رقم 76ف721 بتتريخ 25 نوفمبر 

19ف2.

285 P
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G. AGRO
SARL AU

افويت الحصص االجتمتعية
مالئمة القتنون األست�سي للشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ومسجل  19ف2  أكتوبر  ف3  سال اوم 

شركة مستهمو  قرر  املداحة   بحفس 

ذات  شركة   G. AGRO SARL AU

ففف.فف1  رأسمتلهت  املهتم املحدودة، 

سال  الرئي�سي  املقر  وذات  درهم 

األطلس الكبير القطتع 8 بلوك الوفتء 

حي السالم  1 الشقة رقم   16  عمترة 

مت الي :

بيع الحصص االجتمتعية التتلية 

من طرف :

حصة  فف5  السيد شتكر كراونة 

اجتمتعية.

فف5 حصة  السيد املتحي الهواري 

اجتمتعية.

اأكيد تعيين السيد شتكر كراونة 

كمسيران  الهواري  املتحي  والسيد 

للشركة.

مالئمة القتنون األست�سي للشركة

القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

اوم بسال  التجترية  املحكمة   لدى 

رقم  واحت  19ف2  ديسمبر   16

.33834
للنشر والبيتن

286 P

GM. AGRO
SARL AU

افويت الحصص االجتمتعية
مالئمة القتنون األست�سي للشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ومسجل  19ف2  أكتوبر  ف3  سال اوم 

شركة مستهمو  قرر  املداحة   بحفس 

GM. AGRO SARL AU شركة ذات 

ففف.فف1  رأسمتلهت  املهتم املحدودة، 

سال  الرئي�سي  املقر  وذات  درهم 

األطلس الكبير القطتع 8 بلوك الوفتء 

حي السالم  1 الشقة رقم   16  عمترة 

مت الي :

بيع الحصص االجتمتعية التتلية 

من طرف :

فف5 حصة  السيد املتحي الهواري 

اجتمتعية.

حصة  فف5  السيد شتكر كراونة 

اجتمتعية.

اأكيد تعيين السيد شتكر كراونة 

كمسيران  الهواري  املتحي  والسيد 

للشركة.

مالئمة القتنون األست�سي للشركة

القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

اوم بسال  التجترية  املحكمة   لدى 

رقم  واحت  19ف2  ديسمبر   16

.33832
للنشر والبيتن

287 P

YOKA SUSHI

SARL

حي الريتض، ف9، شترع مهدي

بن بركة

إغالق فرع الشركة بمداحة الربتط
انعقد  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ 

لشركة  العتدي  غير  العتم  الجمع 

ذات  شركة   ،YOKA SUSHI

رأسمتلهت  محدودة،  مسؤولية 

ففف.فف1 درهمت، مقرهت االجتمتعي 2 

ستحة أبو بكر الصداق، متجر رقم 2، 

أكدال، الربتط، حيث امت املصتدقة 

على :

إغالق فرع الشركة بمداحة الربتط 

مهدي شترع  ف9،  الريتض،   بحي 

بتملركز التجتري   35-32 بن بركة رقم 

التجترية  العالمة  احت  «املوكتر» 

.L’ATELIER DU BURGER

التجترية  العالمة  على  التخلي 

.L’ATELIER DU BURGER

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتلربتط احت رقم 3558ف1 

بتتريخ 18 ديسمبر 19ف2.

288 P

اعيس ش.م.م لشريك وحيد

138، شترع يعقوب املحصور، الدار البيضتء

الهتاف : 5.22.23.23.32ف

الهتاف : 5.22.23.23.27ف

نيفاضوس موروكو كنسيلتن�سي
 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

ذات رأسمتل : ففف.فف1 درهم

2ف1 الطتبق 1 إقتمة الكولين 2

رقم 33 سيدي معروف

الدار البيضتء

السجل التجتري : 529ف45

اأسيس شركة
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

البيضتء،  بتلدار  19ف2  ديسمبر   4

مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

محدودة لشريك وحيد بتلخصتئص 

التتلية :

موروكو  «نيفتضوس   : التسمية 

مسؤولية  ذات  شركة  كنسيلتن�سي» 

محدودة لشريك وحيد.

الطتبق  2ف1   : االجتمتعي  املقر 

سيدي   33 رقم   2 إقتمة الكولين   1

معروف، الدار البيضتء.

املوضوع : بتختصتر :

اتمثل موضوع الشركة بتختصتر 

في :

االستشترات الضريبية والقتنونية.

من اتريخ  ابتداء  99 سحة،   : املدة 

التسجيل في السجل التجتري.

ففف.فف1  في  حدد   : الرأسمتل 

حصة  ففف1  على  موزع  درهم، 

لكل  درهم  فف1  فئة  من  اجتمتعية 

واحد.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر.

 Nazali شركة   : الشريك الوحيد 

 Uluslararasi Danişmanlik A.S

امثلهت  اركيت  في  االجتمتعي  مقرهت 

السيد Ersin NAZALI رئيس مجلس 

اإلدارة القتطن بتركيت.

 Ahmet السيد   : املسير 

Bozdoğan القتطن بتركيت.

لدى  القتنوني  اإلاداع  إنجتز  ام 

بتلدار  لالستثمتر  الجهوي  املكتب 

البيضتء، بتتريخ 11 ديسمبر 19ف2.

بتلسجل  الشركة  وسجلت 

التجترية  املحكمة  لدى  التجتري 

بحفس المداحة احت رقم 529ف45.

بمقت�سى بيتن ومقتطف

«أعيس» ش.م.م لشريك وحيد

289 P

HDID CONSULTANTS

4، زنقة فريول، أنفت، الدار البيضتء

DAR JAWDA

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.فف17.5 درهم

الكتئن مقرهت : الدار البيضتء

كلم 7، طريق الربتط، عين السبع

السجل التجتري : 149137

اخفيض رأسمتل الشركة

غير  العتمة  الجمعية  بموجب 

نوفمبر   21 بتتريخ  للشركتء  العتداة 

اخفيض  معتاحة  امت  19ف2، 

بخستئر  املعلل  الشركة  رأسمتل 

ال�سيء  درهم،  ففف.ففف.3  بمبلغ 

الذي نتج عحه إرجتع الرأسمتل من 

ففف.فف17.5 درهم إلى ففف.فف14.5 

درهم.

للحظتم  التالزمي  التعدال 

األست�سي.

ام القيتم بتإلاداع القتنوني بكتتبة 

الضبط لدى املحكمة التجترية للدار 

19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 722448.

290 P
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BELAR ENTREPRISE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمتلهت االجتمتعي : ففف.فف1 

درهم

78، زاوية شترع ادريس االكبر

وموالي عبد الرحمتن إقتمة اتسمين 

القحيطرة

بتتريخ  املحرر  املحضر  بمقت�سى 

اقررت املصتدقة  19ف2،  ديسمبر   5

على مت الي :

السيد  الوحيد  الشريك  قرر 

حصة  ففف1  املك  اكريم  اوسف 

اجتمتعية من فئة فف1 درهم للحصة 

افويت جميع حصصه للسيد خبتلة 

األخير  هذا  اصبن  حيث  هشتم 

الشريك الوحيد للشركة.

استقتلة السيد اوسف اكريم من 

جميع مهتمه كمسير للشركة وتعيين 

الوحيد  املسير  هشتم  خبتلة  السيد 

للشركة ملدة غير محددة.

الوحيد  الشريك  قرر  وبهذا، 

األست�سي  القتنون  احيين  الجداد 

للشركة.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  للمحكمة  التجتري 

19ف2  ديسمبر   17 بتلقحيطرة بتتريخ 

احت رقم 6ف737.
بمثتبة مقتطف وبيتن

املسير

291 P

ELECTRO MELILIA شركة
ش.م.م

اجزئة غتامو زنقة سفييت رقم ف1

الحتضور

بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 

19ف2  أكتوبر   29 االستثحتئية بتتريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  صتدق 

على  ش.م.م   ELECTRO MELILIA

للسيد  حصة  ففف1  افويت  قرار 

رأسمتل  ليصبن  نجيب  فردوش 

الشركة مقسمت كمت الي :

فردوش نجيب ففف1 حصة.

كمت صتدق الشريك الوحيد على 

ختلد  سلمتت  السيد  استقتلة  قرار 

من تسيير الشركة وام تعيين السيد 

فردوش نجيب كمسير وحيد للشركة.

كمت قرر احيين القتنون األست�سي 

للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

19 نوفمبر 19ف2 احت رقم 3362.

292 P

TIK TOK CAR شركة
ش.م.م

الحي اإلداري زنقة 15 رقم 8
الحتضور

بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 

19ف2  ديسمبر   4 االستثحتئية بتتريخ 

 TIK TOK CAR صتدق شركتء شركة

السيد  استقتلة  قرار  على  ش.م.م 

محمد اخريف من تسيير الشركة وام 

تعيين السيد بشيري ابراهيم كمسير 

وحيد للشركة.

قرار  على  الشركتء  صتدق  كمت 

احيين القتنون األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

13 ديسمبر 19ف2 احت رقم 9ف35.

293 P

 EXPRESS شركة

AUTOWASHEN
ش.م.م

حي الوحدة شترع القصبة سلوان
الحتضور

اأسيس شركة
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القتنون  وضع  ام  19ف2  نوفمبر   8

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية :

 EXPRESS شركة   : التسمية 

AUTOWASHEN ش.م.م.

غسيل   : االجتمتعي  الغرض 

السيترات عين املكتن.

العمليتت  جميع  عتمة  وبصفة 

التجترية والعقترية التي ارابط بصفة 

مبتشرة بهدف الشركة.

املقر االجتمتعي : حي الوحدة شترع 

القصبة سلوان الحتضور.
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

مقسم إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ضرضور محمد.

الشركتء :

ضرضور سعيد 333 حصة.

ضرضور محمد 333 حصة.

حفحتف سعيد 334 حصة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

ف2 نوفمبر 19ف2 احت رقم 3368.

294 P

GEDID MAT شركة
ش.م.م بشريك وحيد

حي عتريض سكتور 2 اجزئة الحجتح

الحتضور

اأسيس شركة
بتلحتضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  ام  19ف2  نوفمبر   19 بتتريخ 

محدودة  لشركة  األست�سي  القتنون 

املسؤولية :

 GEDID MAT شركة   : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.

مقتولة   : االجتمتعي  الغرض 

اصدار  والبحتء،  املختلفة  األشغتل 

واستيراد مواد البحتء، بيع مواد البحتء.

العمليتت  جميع  عتمة  وبصفة 

التجترية والعقترية التي ارابط بصفة 

مبتشرة بهدف الشركة.

عتريض  حي   : االجتمتعي  املقر 

سكتور 2 اجزئة الحجتح الحتضور.
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

مقسم إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد الخو الحستان.

الشركتء :

الخو الحستان ففف1 حصة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

2 ديسمبر 19ف2 احت رقم 3425.

295 P

LED MED HAJ شركة

ش.م.م

شترع الحخيل العروي

الحتضور

اأسيس شركة
بتلحتضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  ام  19ف2  أكتوبر   18 بتتريخ 

محدودة  لشركة  األست�سي  القتنون 

املسؤولية :

 LED MED HAJ التسمية : شركة

ش.م.م.

مقتولة   : االجتمتعي  الغرض 

األشغتل املختلفة والبحتء.

العمليتت  جميع  عتمة  وبصفة 

التجترية والعقترية التي ارابط بصفة 

مبتشرة بهدف الشركة.

الحخيل  شترع   : االجتمتعي  املقر 

العروي الحتضور.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

مقسم إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيد  األمين  محمد  السيد شهبتر 

حتجي احمد.

الشركتء :

شهبتر محمد األمين فف5 حصة.

حتجي احمد فف5 حصة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

4 نوفمبر 19ف2 احت رقم 3314.

296 P



81 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

ALTO MARE شركة
ش.م.م

حي عبد املومن، بلوك بوفزي
بني انصتر، الحتضور

بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 
االستثحتئية بتتريخ ف1 سبتمبر 19ف2 
 ALTO MARE شركة  صتدق شركتء 
فف5 حصة  ش.م.م على قرار افويت 
ليصبن  محمد  حشوش  للسيد 

رأسمتل الشركة مقسمت كمت الي :
حشوش محمد فف5 حصة.
العمراني سعيد فف5 حصة.

قرار  على  الشركتء  صتدق  كمت 
احيين القتنون األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

ف2 سبتمبر 19ف2 احت رقم 78ف3.
297 P

ALTO MARE شركة
ش.م.م

حي عبد املومن، بلوك بوفزي
بني انصتر، الحتضور

بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 
19ف2  اونيو   19 بتتريخ  االستثحتئية 
 ALTO MARE شركة  صتدق شركتء 
الغرض  تغيير  قرار  على  ش.م.م 
استيراد  االجتمتعي للشركة ليصبن، 
حفظ  اجميد،  التحويل،  واصدار، 
البحرية،  املأكوالت  جميع  وتسويق 

بيع السمك بتلجملة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

26 اونيو 19ف2 احت رقم 1168.
298 P

DRIOUCH CHANGE شركة
ش.م.م

شترع عبد الرحمتن دختل رقم 7
حي القدس، الدريوش

بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 
19ف2  نوفمبر  ف2  االستثحتئية بتتريخ 
 DRIOUCH شركة  شركتء  صتدق 
رفع  قرار  على  ش.م.م   CHANGE
رأسمتل الشركة من ففف.فف5 درهم 

إلى ففف.ففف.2 درهم.

قرار  على  الشركتء  صتدق  كمت 

احيين القتنون األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ بتلحتضور   االبتدائية 

27 نوفمبر 19ف2 احت رقم 3415.

299 P

SOSICTRAD شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

العتم  للجمع  محضر  بمقت�سى 

19ف2  16 ديسمبر  االستثحتئي بتتريخ 

قررت الشركة مت الي :

الفسخ املسبق للشركة.

سعيد  لحميدي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بحفس  التصفية  مقر  احداد 

 7 رقم  الخيزوران  عمترة   : العحوان 

روض األندلس الربتط.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  التجتري 

19ف2  ديسمبر   16 بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 3514ف1.

300 P

BRACOMAS
SARL AU

اأسيس شركة
19ف2  سبتمبر   18 بتتريخ  ام 

وضع قتنون محظم لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :

 BRACOMAS SARL  : التسمية 

AU

الهدف : مقتول في مجتل البحتء.
زنقة  ف1،   : االجتمتعي  املقر 

الدار  الشراردة درب لوبيال بوركون، 

البيضتء.

مدة االستمرار : 99 سحة من اتريخ 

تسجيل الشركة في السجل التجتري.
الشركة  رأسمتل   : املتل  رأس 

محدد في ففف.فف1 درهم مسدد نقدا 

حصة اجتمتعية  ففف1  إلى  ومقسم 

فف1 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

مقسمة على الشكل التتلي :

ففف1  مصطفى  بحيرو  السيد 

حصة.

اقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 

السيد بحيرو مصطفى.

السحة املتلية : ابدأ من فتان احتار 

لتنتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

بتملركز  ام   : التجتري  السجل 

الدار  بمداحة  لالستثمتر  الجهوي 

البيضتء احت رقم 444489.

301 P

BRACOMA

SARL AU

اأسيس شركة
وضع  19ف2  نوفمبر   4 بتتريخ  ام 

محدودة  لشركة  محظم  قتنون 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :

BRACOMA SARL AU : التسمية

الهدف : مقتول في مجتل البحتء.

زنقة  ف1،   : االجتمتعي  املقر 

الدار  الشراردة درب لوبيال بوركون، 

البيضتء.

مدة االستمرار : 99 سحة من اتريخ 

تسجيل الشركة في السجل التجتري.

الشركة  رأسمتل   : املتل  رأس 

محدد في ففف.فف1 درهم مسدد نقدا 

حصة اجتمتعية  ففف1  إلى  ومقسم 

فف1 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

مقسمة على الشكل التتلي :

ففف1  رشيد  بوعمري  السيد 

حصة.

اقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 

السيد بوعمري رشيد.

السحة املتلية : ابدأ من فتان احتار 

لتنتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

بتملركز  ام   : التجتري  السجل 

الدار  بمداحة  لالستثمتر  الجهوي 

البيضتء احت رقم 448591.

302 P

 L’EVEIL - GROUPE

SCOLAIRE PRIVE
SARL

اأسيس شركة
19ف2  أكتوبر   11 بتتريخ  ام 

وضع قتنون محظم لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :

 L’EVEIL - GROUPE  : التسمية 

SCOLAIRE PRIVE SARL

مشرف معتش أو مدار   : الهدف 

مؤسسة.

اجزئة  ،256  : االجتمتعي   املقر 

ليحت 2 سيدي معروف، الدار البيضتء.

مدة االستمرار : 99 سحة من اتريخ 

تسجيل الشركة في السجل التجتري.
الشركة  رأسمتل   : املتل  رأس 

محدد في ففف.ف12 درهم مسدد نقدا 

حصة اجتمتعية  فف12  إلى  ومقسم 

فف1 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

مقسمة على الشكل التتلي :

فف4  الفتخوري  شكيب  السيد 

حصة.

فف4  طتوس  ابراهيم  السيد 

حصة.

فف4  السبتي  محسين  السيد 

حصة.

اقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 

والسيد  الفتخوري  شكيب  السيد 

محسين  والسيد  طتوس  ابراهيم 

السبتي.

السحة املتلية : ابدأ من فتان احتار 

لتنتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

بتملركز  ام   : التجتري  السجل 

الدار  بمداحة  لالستثمتر  الجهوي 

البيضتء احت رقم 432735.

303 P

ARBACO
SARL AU

اأسيس شركة
19ف2  سبتمبر  ف3  بتتريخ  ام 

وضع قتنون محظم لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التتلية :
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ARBACO SARL AU : التسمية
الهدف : مقتول في مجتل البحتء.

زنقة  ف1،   : االجتمتعي  املقر 
الدار  الشراردة درب لوبيال بوركون، 

البيضتء.
مدة االستمرار : 99 سحة من اتريخ 
تسجيل الشركة في السجل التجتري.

الشركة  رأسمتل   : املتل  رأس 
محدد في ففف.فف1 درهم مسدد نقدا 
حصة اجتمتعية  ففف1  إلى  ومقسم 
فف1 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

مقسمة على الشكل التتلي :
السيد بونوة رشيد ففف1 حصة.

اقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 
السيد بونوة رشيد.

السحة املتلية : ابدأ من فتان احتار 
لتنتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

بتملركز  ام   : التجتري  السجل 
الدار  بمداحة  لالستثمتر  الجهوي 

البيضتء احت رقم 445217.
304 P

SOCIETE MN.INNOV.TRA
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE
 AL ABTAL APPARTEMENT 4

AGDAL RABAT
حل الشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمترة 
وضع  ام  19ف2  نوفمبر   21 بتتريخ 
محدودة  لشركة  األست�سي  القتنون 

املسؤولية ختصيتهت كتلتتلي :
والتصفية  للشركة  املبكر  الحل 

الوداة :
 15  : في  التصفية  عحوان  اثبيت 
شترع األبطتل شقة 4 أكدال الربتط.

ندى  اآلنسة   : املصفي  تعيين 
بلعسري.

مكتفأة املصفي.
ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 
التجترية بتلربتط احت رقم 3569ف1 
للسجل  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 

التجتري رقم : 89ف138.
305 P

K.F.A SECURITE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقر الشركة : زنقة سيدي الغزالي

رقم 54، حي البركة، حصين

سال الجدادة

س.ت : 28551

حل الشركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

نوفمبر   4 بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي 

الوحيد  والشريك  املسير  قرر  19ف2 

 K.F.A SECURITE SARL AU لشركة

مت الي :

من  واإلعفتء  املصفي  ذمة  إبراء 

مهتمه.

النهتئية  والتصفية  اإلغالق 

للشركة.

وقد ام اإلاداع القتنوني بتملحكمة 

ديسمبر   16 اوم  بسال  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 33833.

306 P

CONSFID SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 BUCKINGHAM

 D’INVESTISSEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT

SARLAU

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتلدار 

19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ  البيضتء 

ذات  شركة  إنشتء  الشركتء  قرر 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، ذات الخصتئص التتلية :

 BUCKINGHAM  : التسمية 

 D’INVESTISSEMENT ET DE

.DEVELOPPEMENT

الغرض : املعتمالت العقترية.

محج   ،61  : االجتمتعي  املقر 

األول الطتبق   39 الرقم  اقوت   اللة 

الدار البيضتء.

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم مجزأة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف1  إلى 

للحصة.

السيد الشركة  يسير   :  إدارتهت 

بحكتكت لكبير.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

البيضتء اوم 18 ديسمبر 19ف2 احت 

بتلسجل  واملقيدة   723847 رقم 

التجتري احت رقم 73ف451.

307 P

CONSFID SARL

IDOUM IMMO

SARL

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتلدار 

البيضتء بتتريخ 9 ديسمبر 19ف2 قرر 

الشركتء إنشتء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الخصتئص اآلاية :

.IDOUM IMMO : التسمية

الغرض : محعش عقتري واملعتمالت 

العقترية.

اللة  محج   61  : االجتمتعي  املقر 

األول،  الطتبق   ،39 الرقم  اتقوت، 

الدار البيضتء.

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم مجزئة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف1  إلى 

للحصة.

إدارتهت : يسير الشركة السيد ادوم 

سعيد والسيدة وحي خداجة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

البيضتء اوم 18 ديسمبر 19ف2 احت 

بتلسجل  واملقيدة   723845 رقم 

التجتري احت رقم 69ف451.

308 P

CONSFID SARL

FATHALLAH TRAVAUX
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتلدار 

19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  البيضتء 

ذات  شركة  إنشتء  الشركتء  قرر 

املسؤولية املحدودة ذات الخصتئص 

اآلاية :

 FATHALLAH  : التسمية 

.TRAVAUX

الغرض : محعش عقتري واألشغتل 

العتمة.

اللة  محج   61  : االجتمتعي  املقر 

األول،  الطتبق   ،39 الرقم  اتقوت، 

الدار البيضتء.

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم مجزئة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف1  إلى 

للحصة.

السيدة  الشركة  يسير   : إدارتهت 

خوبترك ححتن.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

البيضتء اوم 18 ديسمبر 19ف2 احت 

بتلسجل  واملقيدة   723848 رقم 

التجتري احت رقم 75ف451.

309 P

 STE AL MANSOUR

CHANGE
SARL

بتلربتط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

بتتريخ 5 سبتمبر 19ف2 امت املصتدقة 

ذات  للشركة  األست�سي  القتنون  على 

الخصتئص التتلية :

التسمية االجتمتعية :

.AL MANSOUR CHANGE

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتمتعي :

األموال،  متلي  احويل  وسيط 

متعددة الخدمتت( ؛

مقتول في أعمتل الحرة.
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 ،1 أمل  6ف1   : االجتمتعي  املقر 

سكتور ج 5، ح.ي.م الربتط.

درهم  ففف.فف1   : املتل  رأس 

فف1حصة اجتمتعية من  موزعة إلى 

وهي  نقدا  محررة  درهم  فف1  فئة 

موزعة كتآلتي :

السيدة رشيدة مالس فف2 حصة ؛

السيد هشتم غزالي فف8 حصة.

املدة : 99 سحة بعد التأسيس.

هشتم  السيد  تعيين   : التسيير 

غزالي مسير للشركة ملدة غير محدودة.

: بتملركز الجهوي  اإلاداع القتنوني 

.RC14لالستثمتر بتلربتط رقم 539ف

310 P

 STE AMAZING REAL

ESTEATE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : ففف.ف8 درهم

 مقرهت االجتمتعي : عمترة 7، متجر 3 

شترع عبد الرحيم بوعبيد، حي 

السالم، سال

بسال  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

في ف2 نوفمبر 19ف2 ام وضع الحظتم 

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ختصيتهت كتلتتلي :

 STE AMAZING REAL : التسمية

.ESTEATE

 3 متجر   ،7 عمترة   :  مقر الشركة 

 شترع عبد الرحيم بوعبيد، حي السالم، 

سال.

املغرب  داخل  للشركة   :  الغرض 

أو خترجه إنجتز العمليتت التتلية :

وجميع  للبحتء  العقتري  اإلنعتش 

األشغتل املختلفة الختصة بتلبحتء ؛

الحقل والتوزيع لجميع مواد البحتء ؛

املختلفة  األشغتل  بجميع  القيتم 

بغرض احمية الشركة.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.

رأسمتلهت : ففف.ف8 درهم مقسمة 

درهم  فف1  حصة من فئة  فف8  إلى 

مدفوعة نقدا.

التسيير : ام تعيين السيد عمتري 

محمد مسير للشركة ملدة غير محددة.

بتملحكمة  التجتري  السجل  رقم 

االبتدائية سال 893ف3.

311 P

EVENTASTE
اأسيس شركة ذات املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

أنجزت  19ف2  ديسمبر   2 بتتريخ 

ذات  لشركة  األستسية  القوانين 

الخصتئص التتلية :

.ENENTASTE : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع :

العتمة  العالقتت  في  االستشترة 

واالاصتالت ؛

األعمتل  احظيم  في  استشترات 

األعمتل،  إدارة  املشتريع،  وإدارة 

االاصتل واألحداث.

شترع  ف41،   : االجتمتعي  املقر 

الطتبق  حمد،  إقتمة  الزرقطوني، 

األول، الشقة 1، الدار البيضتء.

في  الرأسمتل  حدد   : الرأسمتل 

ففف.ف1 درهم مقسمة إلى فف1 حصة 

مكتتبة  للواحدة  درهم  فف1  بقيمة 

نقدا بتلكتمل للشركتء السيداتن دنيت 

بحليزاد وفيروز الشبتني.

التسيير : عين كمسيراين للشركة 

دنيت  السيداتن  محدودة  غير  ملدة 

بحليزاد وفيروز الشبتني.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

احت  19ف2  ديسمبر   16 في  البيضتء 

رقم ف72348.

بتلسجل  الشركة  سجلت   -  3

التجتري احت رقم 823ف45.

312 P

STE PROLIVE
SARL AU

اأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 

البيضتء بتتريخ ف1 ديسمبر 19ف2 ام 

اأسيس شركة بتملواصفتت التتلية :

 STE PROLIVE SARL  : التسمية 

.AU

 11 شترع   75  : االجتمتعي  املقر 

 ،169 الشقة  األول،  الطتبق  احتار، 

الدار البيضتء.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

املختلفة  املعتمالت  جميع  العقتري، 

للبحتء.

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بتلشريك الوحيد.

ام تعيين السيد كمتل   : التسيير 

الوطحية  للبطتقة  الحتمل  اشراق، 

رقم BK216449 مسيرا للشركة.

اشراق  السيد كمتل   : الحصص 

ففف1 حصة.

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم.

من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

فتان احتار إلى 31 ديسمبر.

املدة : ام احدادهت في 99 سحة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

للدار  التجترية  بتملحكمة  القتنوني 

19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 723639 والسجل التجتري 

رقم 913ف45.

313 P

 LA MAISON DESIGN BY

JAMAI
اأسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 

19ف2 ام  21 نوفمبر  بتتريخ  البيضتء 

اأسيس شركة بتملواصفتت التتلية :

 LA MAISON  : التسمية 

.DESIGN BY JAMAI

املقر االجتمتعي : 45، زنقة األطلس، 

املعتريف، الدار البيضتء.

الهدف االجتمتعي :
الداخلي وإدارة املشتريع  الداكور 
والداكور  الداخلي  التصميم  في 

املشورة الداكور والتخطيط ؛
املتعلقة  اصميم وتسويق األشيتء 

بتلنشتط ؛
املفروشتت ؛

أعمتل التجداد.
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
السيدة  تعيين  ام   : التسيير 
 JAMAI والسيد   JAMAI GHITA
YOUSSEF مسيران للشركة ملدة غير 

محدودة.
الحصص :

 JAMAI GHITA 5فف السيدة 
حصة ؛

 JAMAI YOUSSEF 5فف والسيد 
حصة.

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم.
من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

فتان احتار إلى 31 ديسمبر.
املدة : ام احدادهت في 99 سحة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
للدار  التجترية  بتملحكمة  القتنوني 
19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ  البيضتء 
احت رقم 722996 والسجل التجتري 

رقم 413ف45.
314 P

جنات
ش.ذ.م.م

احويل املقر األست�سي
بواسطة عقد عرفي مؤرخ في   -  1
16 نوفمبر 19ف2 قرر شركتء للشركة 
املسمتة «جحتت» ش.ذ.م.م، رأسمتلهت 
األست�سي  مقرهت  درهم،  ففف.ف5 
 ،219 البيضتء  بتلدار  كتن  القدام 
شترع انفت، الطتبق 5، الزنقة رقم 18 
احت  التجتري  السجل  في  ومسجلة 
احويل املقر األست�سي  5543ف3،  رقم 
بتلدار  الجداد  العحوان  إلى  للشركة 
البيضتء، الطتبق األول، رقم 8 وبذلك 
من قتنون الشركة   4 ام تغيير البحد 

املتعلق بتملقر األست�سي.
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2 - نفذ اإلاداع القتنوني بتملحكمة 

التجترية بتلدار البيضتء في 16 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 723693.
املسير املحفرد

315 P

 STE DE MENUISERIE
 ARTISTIQUE ET
INDUSTRIELLE

SOMARTIN SA

سجل اجتري رقم 35389

العتم االستثحتئي  الجمع  بموجب 

بتتريخ 4 نوفمبر 19ف2 قرر مستهمو 

 STE DE MENUISERIE الشركة 

 ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

مجهولة  شركة   SOMARTIN SA
ومقرهت  درهم،  ففف.ف65  رأسمتلهت 

شترع   ،11 البيضتء  الدار  االجتمتعي 

دي فيمي، بلفيدار، مت الي :

األسهم  نقل  على  للموافقة   -  1

الحداد  كوهن  إسحتق  السيد  بين 

والسيد  بوزاجلو  سيلفي  والسيدة 

مويس لوران كوهن الحداد والسيد 

لوران كوهن الحداد والسيد ميكتئيل 

والسيد  جهة  من  الحداد  كوهن 

ألبراو تشترلي الريدو، السيدة متريس 

كحتفو والسيد غتبرييل جيمس الريدو 

الريدو  ريتشترد  ستيفتن  والسيد 

من  الريدو  روي  جونتثتن  والسيد 

نتحية أخرى.

القتنوني  الشكل  احويل   -  2

للشركة من شركة مجهولة إلى شركة 

واحويل  محدودة  مسؤولية  ذات 

إلى  املتل  رأس  تشكل  التي  األسهم 

حصص.

مجلس  أعضتء  والاة  إنهتء   -  3

تشترلي  ألبراو  السيد  وتعيين  اإلدارة 

الريدو كمسير وحيد للشركة.

التزم الشركة بشكل صحين   -  4

بتلتوقيع الفريد الوحيد للسيد ألبراو 

تشترلي الريدو.

الجدادة  القوانين  اعتمتد   -  5

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

«احداث».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية للدار البيضتء بتتريخ 9 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 722789.

316 P

خيوط كهرباء املغرب إريما

شركة اضتمن

التحويل إلى شركة ذ.م.م
تغيير موضوع الشركة

تعيين مسير آخر
إعتدة احرير نظتم الشركة

العتم  الجمع  بواسطة   -  1

االستثحتئي املؤرخ في 16 اوليو 19ف2، 

قرر مستهمو الشركة املسمتة خيوط 

كهربتء املغرب «إفيمت» شركة اضتمن.

رأسمتلهت : ففف.فف9 درهم.

بتلدار البيضتء   : مقرهت األست�سي 

9ف1  طريق  بوسكورة،  وسط 

احت  التجتري  السجل  في  ومسجلة 

رقم 32929.

إلى  التضتمن  شركة  احويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املتداول  القتنون  بتطبيق  وذلك 

تغيير  مع  الشركة  وقتنون   5.96

«اتجر  موضوع الشركة الذي أصبن 

وكذا تعيين مسير آخر في  في العقتر» 

شخص السيد كريم الجمتلي، مسير 

ف2 ممر  إداري اقطن بتلدار البيضتء 

وبتلتتلي   46 رقم  شقة  أندروميد، 

أصبحت إدارة الشركة في اد الستدة :

الجمتلي  وكريم  الجمتلي  أحمد 

اوقعتن كل بمفرده ملدة غير محدودة 

نظتم  احرير  إعتدة  امت  وبذلك 

الشركة وفقت ملت سبق.

2 - نفذ اإلاداع القتنوني بتملحكمة 

التجترية بتلدار البيضتء في 12 ديسمبر 

19ف2 احت رقم ف72326.
نبذة قصد اإلشهتر

317 P

شركة سيرنا وورك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

 مقرهت االجتمتعي : إقتمة بسمة 2، 

العمترة 27، الطتبق األول، رقم 

الشقة 6، عين السبع، الدار البيضتء

 التصفية املسبقة للشركة بتتريخ
 15 نوفمبر 19ف2

بمقت�سى عقد عرفي املحعقد بتملقر 

االجتمتعي لشركة سيرنت وورك، إقتمة 

الطتبق األول،   ،27 العمترة   2 بسمة 

الدار  السبع،  عين   6 الشقة  رقم 

19ف2  نوفمبر   15 بتتريخ  البيضتء 

19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  املسجل 

أرقتم  والحتملة  البيضتء  الدار  في 

 RE201900388491335، املراجع 

قرر الجمع العتم   OR35319ف2/فف

وورك»  «سيرنت  لشركة  االستثحتئي 

املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 

مت الي :

1 - الحل املبكر للشركة واصفيتهت.

محمد  نصيري  السيد  تعيين 

مصفي للشركة خالل فترة التصفية 

الصالحيتت  إعطتءه  مع  بأكملهت 

املطلقة.

لشركة  الرئي�سي  املقر  احداد  ام 

 : التتلي  العحوان  في  للتصفية  كمقر 

الطتبق   ،27 العمترة   2 إقتمة بسمة 

السبع،  عين   ،6 الشقة  رقم  األول، 

الدار البيضتء.

والسجل  القتنوني  اإلاداع   -  2

التجتري : 

ام اإلاداع القتنوني للشركة لدى 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

السجل  بمكتب  البيضتء  بتلدار 

19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ  التجتري 

السجل التجتري  66ف723  احت رقم 

رقم 7ف3992.
نسخة من أجل النشر والبيتن

318 P

شركة أنفيزت بيو�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : رقم 13، شترع 

أحمد املجتطي، إقتمة ليزالب، 

الطتبق األول، رقم الشقة 8، 

املعتريف، الدار البيضتء

 التصفية املسبقة للشركة بتتريخ
 11 نوفمبر 19ف2

بمقت�سى عقد عرفي املحعقد بتملقر 

االجتمتعي لشركة رقم 13 شترع أحمد 

الطتبق  ليزالب،  إقتمة  املجتطي، 

األول، رقم الشقة 8، املعتريف، الدار 

19ف2  نوفمبر   11 بتتريخ  البيضتء 

19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ  املسجل 

أرقتم  والحتملة  البيضتء  الدار  في 

 RE20190060286130، املراجع 

قرر الجمع العتم   OR489519ف2/ف 

«أنفيزت بيو�سي»   االستثحتئي لشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 

بشريكة وحيدة مت الي :

1 - الحل املبكر للشركة واصفيتهت.

تعيين السيدة بولعمتال خداجة 

مصفية للشركة خالل فترة التصفية 

الصالحيتت  إعطتءهت  مع  بأكملهت 

املطلقة.

لشركة  الرئي�سي  املقر  احداد  ام 

 : التتلي  العحوان  في  للتصفية   كمقر 

إقتمة  املجتطي،  أحمد  شترع   13

ليزالب، الطتبق األول، رقم الشقة 8، 

املعتريف، الدار البيضتء.

والسجل  القتنوني  اإلاداع   -  2

التجتري :

 ام اإلاداع القتنوني للشركة لدى 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

السجل  بمكتب  البيضتء  بتلدار 

19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ  التجتري 

السجل التجتري  64ف723  احت رقم 

رقم 384451.
نسخة من أجل النشر والبيتن

319 P
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FABRELEC

SARL

اأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي   عقد   بمقت�سى 

اأسيس  ام  19ف2،  نوفمبر   27

محدودة  لشركة  األست�سي  القتنون 

املسؤولية خصتئصهت كتآلتي :

.FABRELEC : التسمية

الغرض االجتمتعي : التجترة، صحع 

األجهزة الكهربتئية.

اات  زنقة   3  : االجتمتعي  املقر 

اورير، الدار البيضتء.

املدة : 99 سحة.

ففف.فف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف1 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 

لفتئدة  فف5  درهم لكل واحدة  فف1 

للسيد  السيد رحتل عبد هللا وفف5 

رحتل احمد.

التسيير : تعيين السيد رحتل عبد 

هللا، مغربي الجنسية، مسيرا محفردا 

للشركة ملدة غير محدودة.

فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 

احتار إلى 31 ديسمبر.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتملحكمة  الضبط  بكتتبة  القتنوني 

رقم  احت  البيضتء  بتلدار  التجترية 

19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ  13ف723 

وكذا التقييد بتلسجل التجتري احت 

رقم 447ف45.
مقتطف وبيتن

P 319  مكرر

HZ AUTO

SARL AU

استثحتئي  عتم  جمع  بمقت�سى 

حرر في الربتط 27 نوفمبر 19ف2 قرر 

 HZ AUTO الشريك الوحيد للشركة

ش.م.م ذات الشريك الوحيد مت الي :

طرف  من  حصة  فف1  افويت 

السيد احمد اهربوز إلى السيد هشتم 

القموس ؛

استقتلة السيد احمد اهربوز من 

محصبه كمسير للشركة ؛

القموس  هشتم  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة ؛

من  و13   7  ،6 املواد  تعدال 

القتنون األست�سي للشركة.

ام اإلاداع القتنوني بكتتبة الضبط 

بتملحكمة التجترية بتلربتط احت رقم 

3579ف1 بتتريخ 18 ديسمبر 19ف2.

320 P

SUN DELUXE
SARL AU

Au capital de 100.000 dhs

 Siège Social : Avenue Ftaima

 Zohra Laaziziya, Résidence Ibn

Batouta Local N° 4, Tanger

RC : 102287

اأسيس شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اأسست  بطحجة  19ف2  أكتوبر   28

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد مميزاتهت كتآلتي :

.SUN DELUXE : التسمية

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم.

الشريك :

للسيد  الرأسمتل  من  فف%1  ب 

مغربي، حتمل  عبد السميع املقريني، 

ل.ب.ت.و رقم NM822928 والستكن 

بهوالندا.

فتطمة  شترع   : االجتمتعي  املقر 

الزهراء العزيزية، إقتمة ابن بطوطة، 

املحل رقم 4، طحجة.

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الهدف االجتمتعي :

استغالل مركز التجميل، التدليك 

والحالقة ؛

استغالل وتسيير مراكز التجميل ؛

صحتعة مواد التجميل التقليداة ؛

مركز التخسيس ؛

االستيراد والتصدار ؛

وعمومت كل العمليتت، الصحتعية، 

املرابطة  والعقترية  املتلية  التجترية، 

بشكل مبتشر أو غير مبتشر بتلهدف 

أعاله أو التي قد تستهم في احقيقهت.

سحة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابتدئ من اتريخ التسجيل في السجل 

التجتري.

التسيير : تسير الشركة وذلك ملدة 

غير محدودة من طرف :

مغربي  السالوي،  حسن  السيد 

الجنسية، املزداد بتتريخ 18 متي 1979، 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

بتجزئة  والستكن   GM69576 رقم 

الصحوبر، فيال 28، بطحجة.

القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 

بتتريخ  بطحجة  التجترية   بتملحكمة 

9 ديسمبر 19ف2 احت رقم ف22847 

ام  التجتري  السجل  في  والتسجيل 

احت رقم 2287ف1.

321 P

STE BAMAL
SARL

AU CAPITAL DE 700.000 DHS

RC N° 83351

زيتدة رأسمتل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمترة 

في 14 نوفمبر 19ف2 قرر الجمع العتم 

ش.م.م   BAMAL االستثحتئي لشركة 

مقرهت  درهم،  ففف.فف7  رأسمتلهت 

التجترية  املحطقة  امترة  في  الرئي�سي 

اجزئة  األر�سي،  الطتبق   التسنية، 

رقم 19، مت الي :

زيتدة في ففف.فف8 درهم في رأسمتل 

درهم  ففف.فف1.5  ليصبن  الشركة 

درهم مع الحستب  ففف.فف7  عوض 

الجتري.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 

3567ف1.

322 P

 ENTREPRISE DE PEINTURE

SAADA
افويت الحصص

احويل املقر االجتمتعي
بمقت�سى عقد عرفي املحعقد   -  1

أكتوبر   4 بتتريخ  البيضتء  بتلدار 

 ENTREPRISE DE لشركة  19ف2 

ذات  ش.م.م   PEINTURE SAADA
ففف.فف1  رأسمتلهت  مفرد،  مدار 

درهم، الكتئن مقرهت االجتمتعي بتلدار 

البيضتء، اجزئة رقم 17 ليستسفة 1 

العليت، فوت السيد بتلخليفة محمد 

إلى  حصة التي كتنت بحوزاه  ففف1 

السيد بوعري عي�سى.

بتلخليفة  السيد  استقتلة   -  2

وتعيين  بتإلدارة  محصبه  من  محمد 

جداد  كمدار  عي�سى  بوعري  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  الشركة  مقر  احويل   -  3 
الطتبق الثتني،  زنقة عزيز بالل،   67

الرقم 3، املعتريف، الدار البيضتء.

4 - املوافقة على القتنون األست�سي 

للشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مدار مفرد.

املصتدقة على نظتم أست�سي   -  5

جداد.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

بتلدار  التجترية  املحكمة  ضبط 

19ف2  أكتوبر   31 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 32ف719.
بيتن مختصر

323 P

 SUPREME SILVESTRE

MAROC
SARL

حل مسبق 
االستثحتئي  القرار  بمقت�سى   -  I

19ف2،  أغسطس   28 املحعقد بتتريخ 

 SUPREME قرر املسير الوحيد لشركة

SILVESTRE MAROC ش.م.م شركة 

مدار  ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 
مفرد، رأسمتلهت ففف.فف1 درهم.
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بتلدار  االجتمتعي  مقرهت  الكتئن 

البيضتء شترع سمترة، اجزئة األزرق، 

عين الشق، مت الي :

1 - حل مسبق للشركة ابتداء من 

اتريخ 28 أغسطس 19ف2.

لحستبتت  مصفي  تعيين   -  2

الشركة.

احداد مقر اصفية الشركة   -  3

بحفس مقر الشركة االجتمتعي.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  II

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  نوفمبر   14 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 296ف72.
بيتن مختصر

324 P

MARENOSTRUMOUTHAMA

في  مؤرخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ  الربتط 

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة.

الهدف االجتمتعي : مطعم.

درهم  ففف.ف1   : رأسمتل الشركة 

مقسمة إلى فف1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة.

القجيري شتمة ب ف5 حصة ؛

القجيري هبة ب ف5 حصة.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املقر : 58 س شترع موالي اسمتعيل، 

حستن، الربتط.

املسير : القجيري اونس.

 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.141941

325 P

STE EL KHRIBGY TRANS
SARL

 DR OULED BESSAM CAIDAT
 CHOUAFAA SOUK EL ARBAA

DU GHARB
بتتريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القتنون  وضع  19ف2  نوفمبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
االبتدائية  بتملحكمة  املحدودة 
احمل  والتي  الغرب  األربعتء  بسوق 

الخصتئص التتلية :
 STE EL KHRIBGY  : التسمية 

.TRANS
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
رأس املتل : حدد في ففف.ف6 درهم 
اجتمتعية  قسمة  فف6  إلى  مقسمة 

من فئة فف1 درهم.
نقل  في  مقتول   : الهدف 

املستخدمين.
املقر االجتمتعي : دوار أوالد بستم، 

قيتدة الشوافع.
التسيير : الخريبي محمد.

بكتتبة  ام  القتنوني  اإلاداع 
األربعتء  بسوق  بتملحكمة  الضبط 
الغرب بتلسجل التجتري رقم 26457 

بتتريخ 11 ديسمبر 19ف2.
326 P

STE BELIVE
SARL

شركة بليف ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
املقر االجتمتعي : الربتط أكدال، 
زنقة أكلمتم، سيدي علي 44، 

الطتبق األول، شقة 7
RC RABAT : 135585

افويت حصص وتغيير املسير
بمقت�سى محضر عرفي للجمع   -  I
العتم االستثحتئي املؤرخ في 23 أكتوبر 
ذات  الشركة  شركتء  قرر  19ف2، 
 BELIVE املسؤولية املحدودة املسمتة
والتي مقرهت االجتمتعي الربتط أكدال، 
الطتبق   ،44 زنقة أكلمتم سيدي علي 
 8  ،6 البحد  تغيير  ام   ،7  األول شقة 

و12 من القتنون األست�سي للشركة.

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلربتط 

في 24 أكتوبر 19ف2، ام افويت 333 

درهم من  فف1  حصة اجتمتعية من 

طرف السيد احمد سهيل الشتطر، 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

في  املكهت  والتي   CD25672ف رقم 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  الشركة 

لفتئدة  درهم،  ففف.فف1  رأسمتلهت 

الحتملة لبطتقة  السيدة كوثر غزالي، 

.G611986 التعريف الوطحية رقم

للحصص  الحتلي  التوزيع  أصبن 

االجتمتعية كمت الي :

السيد احيى فح�سي 334 حصة ؛

السيد اتسر املراك�سي 333 حصة ؛

السيدة كوثر غزالي 333 حصة.

سترة  السيدة  استقتلة  امت 

بلمحجوب وتعيين السيدة كوثر غزالي 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

التجترية  املحكمة  لدى  القتنوني 

19ف2  ديسمبر   12 بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 7839.
وهذا بمثتبة مقتطف وبيتن

327 P

AYAM TERMIQUE
SARL AU

بعد عقد الجمع العتم غير العتدي 

19ف2  نوفمبر   21 بتتريخ  للشركة 

املوجودة بتملقر التتلي :
زنقة 11 رقم 2، الطتبق األول، حي 

األحبتس، يعقوب املحصور، الربتط.

1 - بيع الحصص االجتمتعية

ففف1  ابيع  قفلي  أحمد  السيد 

بتلشركة  امتلكهت  اجتمتعية  حصة 

AYAM TERMIQUE سليمتن جمتل.

استقتلة املسير وتعيين مسير   -  2

جداد.

قفلي  أحمد  السيد  استقتلة 

وتعيين السيد سليمتن جمتل كمسير 

جداد للشركة.

التجترية  بتملحكمة  اإلاداع  ام 

بتلربتط بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2 احت 

الرقم 3345ف1.

328 P

ELECTRO CHAOUI

SARL

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  املحعقد 

 ELECTRO CHAOUI SARL لشركة 

 ،74 رقم  السفلي  االجتمتعي  مقرهت 

حي السالم 2، ايفلت اقرر مت الي :

بثمن  حصة  ففف1  افويت   -  1

من  الواحدة  للحصة  درهم  فف1 

السيد  إلى  سعيد  الشتوي  السيد 

الشتوي عبد الغتني.

الوحيد  الشريك  استقتلة   -  2

الستبق السيد الشتوي سعيد.

3 - التسيير : السيد الشتوي عبد 

الغتني.

4 - احيين القتنون األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلخميستت   االبتدائية 

18 ديسمبر 19ف2 احت رقم 1224.

329 P

STE LYAS-KIT

مقرهت 23 شترع عبد الحميد 

الزموري الخميستت

رأسمتلهت : ففف.فف2 درهم

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

19ف2 قرر  15 أكتوبر  املحعقد بتتريخ 

الشركتء مت الي :

مأمور  وإبراء  التصفية  إغالق 

السجل  على  والتشطيب  التصفية 

التجتري.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلخميستت  االبتدائية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 1225.

330 P
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MOUATADILCONS
SARL AU
اأسيس

وفقت لعقد عرفي حرر في 7 أكتوبر 
ذات  شركة  اأسيس  ام  19ف2، 
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
اتلخص عحتصرهت األستسية كمت الي :
مقتول األشغتل املختلفة أو البحتء، 

اصدار االستيراد والتفتوض.
.MOUATADILCONS : التسمية
الحسن  شترع   : االجتمتعي  املقر 
الثتني زنقة جدارية رقم 33 حي الوالء 

قرية سال.
األشغتل   : التجترية  النشتط 

املختلفة أو البحتء.
في  حدد   : الشركة  رأسمتل 
ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 
للحصة،  درهم  فف1  بقيمة  حصة 
طرف  من  بأكمله  املتل  رأس  حرر 

السيد رشيد املعتدال.
ويدارهت  الشركة  يسير   : التسيير 

السيد رشيد املعتدال.
املحكمة  في  ام  القتنوني  اإلاداع 
19ف2  أكتوبر   17 االبتدائية بسال في 

السجل التجتري رقم 653ف3.
331 P

 STE IKF PROMOTION
IMMOBILIERE

SARL
السجل التجتري بسال رقم 17711

العتم  الجمع  ملحضر  طبقت 
 IKF PROMOTION» لشركة 
املسجل   «IMMOBILIERE SARL

بتتريخ 28 نوفمبر 16ف2 بتلربتط :
ففف.فف1 درهم ومقرهت  رأسمتلهت 
الجوية  القتعدة  شترع  االجتمتعي 

األولى بتفرة رقم 6 سال اقرر مت الي :
1 - التصفية املسبقة للشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بسال  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
احت رقم  19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ 

.33842
332 P

AB RIZK
SARL AU

تغيير املقر االجتمتعي للشركة
مداولة  محضر  بمقت�سى   -  1

 17 بتتريخ  العتدي  العتم غير  الجمع 

للشركة ذات املسؤولية  12ف2  متي 

وحيد  شريك  وذات  املحدودة 
رأسمتلهت   «AB RIZK SARL AU»

االجتمتعي ففف.فف1 درهم، ام تغيير 

املوجود ب  للشركة  املقر االجتمتعي 

عمترة  فتس  واد  زنقة  عقبة  شترع 
3 أكدال الربتط إلى  4 شقة رقم  رقم 

شترع   2 املقر االجتمتعي املوجود ب 

نيويورك، املحيط، الربتط.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  12ف2  اوليو   23 بتتريخ 

.3266

333 P

GEFISCOM

SOCIETE NIRMANDI
SARL AU

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
قرر  19ف2  نوفمبر   8 املحعقد بتتريخ 

رأسمتل  من  الرفع  العتم  الجمع 

الشركة مت احتهز مجموع ففف.فف1.9 

درهم  ففف.فف1  من  ليرافع  درهم 

بإنشتء  وذلك  درهم  ففف.ففف.2  إلى 

ففف.19 حصة جدادة نقدا.

لحصص  الجداد  التقسيم 

الشركة اصبن على الشكل التتلي :

ففف.ف2   : السيد إبراهيم قتداري 

حصة.

املجموع : ففف.ف2 حصة.

ونتيجة التعداالت الستبقة الذكر 

أعاله ام تعدال الفصل 6 و 7 و 8 من 

القتنون األست�سي للشركة.

ام اإلاداع القتنوني لدى السجل 

التجتري بتملحكمة التجترية بتلربتط 

الرقم  احت  19ف2  ديسمبر   12 في 
 : التجتري  السجل  رقم  3474ف1 

.132997

334 P

GEFISCOM

 SOCIETE PAPETERI DU

MUSE

SARL

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

19ف2  أكتوبر   23 بتتريخ  االستثحتئي 

ام االافتق على الحل املسبق للشركة 

واصفيتهت.

إسمتعيل  السيد  تعيين  ام 

عبتادي الحتمل لبطتقة الوطحية رقم 

جنسية مغربية املزداد   AD12217ف

29 أكتوبر 1982 مصفي للشركة.

امترة   : ب  حدد  التصفية  مقر 

ف155 حي املغرب العربي.

بتلسجل  املحضر  وضع  ام 

ديسمبر   12 التجتري بتلربتط بتتريخ 

السجل  3463ف1  رقم  احت  19ف2 

التجتري رقم 54843.

335 P

GEFISCOM

 SOCIETE FAMILLE

 BENKIRANE DES

COSMITIQUES

SARL

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

19ف2  سبتمبر   27 االستثحتئي بتتريخ 

ام االافتق على الحل املسبق للشركة 

واصفيتهت.

بحكيران  رضت  السيد  تعيين  ام 

رقم  الوطحية  لبطتقة  الحتمل 

ف91فC42 جنسية مغربية املزداد 24 

نوفمبر 1971 مصفي للشركة.

عمترة   : ب  حدد  التصفية  مقر 

رقم 2 الطتبق الثتلث زنقة ضتاة عوا 

أكدال الربتط.

بتلسجل  املحضر  وضع  ام 

ديسمبر  ف1  التجتري بتلربتط بتتريخ 

السجل  3ف34ف1  رقم  احت  19ف2 

التجتري رقم 81ف8ف1.

336 P

 SOCIETE KITAR

LAHOUSSINE
SARL AU

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

19ف2  نوفمبر   12 االستثحتئي بتتريخ 

ام االافتق على مت الي :

نشتط  اوسيع  العتم  الجمع  قرر 

الشركة ومن اآلن فصتعدا النشتط 

الرئي�سي للشركة اصبن على الشكل 

التتلي :

واملزارع  األرا�سي  استغالل 

الزراعية واملزارع.

إنتتج وتسويق الحليب ومحتجتت 

األلبتن.

الحيوانتت  وبيع  املتشية  اربية 

الحية ومحتجتت الثروة الحيوانية.

استيراد واصدار املتشية واملعدات 

الزراعية.

اربية الدواجن،  زراعة األشجتر، 

اربية الحيوانتت.

واأجير  واستئجتر  واقتحتء  إنشتء 

واركيب وتشغيل أي منشأة واألعمتل 

ذات الصلة بتلنشتط الرئي�سي.

العمليتت  جميع  عتم،  وبشكل 

املتعلقة بشكل مبتشر أو غير مبتشر، 
أخرى  أو  بواحدة  جزئيت،  أو  كليت 

من  أو  أعاله  املذكورة  األنشطة  من 

املحتمل أن اروج لهت أو اطورهت.
القتنون  من   3 الفصل  تعدال 

األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ديسمبر   6 بتتريخ  بتلربتط  التجترية 

السجل  3368ف1  رقم  احت  19ف2 

التجتري رقم 138241.

337 P

GEFISCOM

 SOCIETE LOGISTIQUE

GROUP
SARL AU

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثحتئي املحعقد بتتريخ 29 نوفمبر 

19ف2 ام االافتق على مت الي :
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نشتط  اوسيع  العتم  الجمع  قرر 
الشركة ومن اآلن فصتعدا النشتط 
الرئي�سي للشركة اصبن على الشكل 

التتلي :
إصالح السيترات.

ورشة عمل الصفتئن املعدنية.
بيع وشراء قطع غيتر السيترات.

القتنون  من   3 الفصل  تعدال 
األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   16 التجترية بتلربتط بتتريخ 
السجل  3489ف1  رقم  احت  19ف2 

التجتري رقم 5ف1297.
338 P

برييسكو
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
االستثحتئي  العتم  الجمع  قرر 
املسجل في 25 أكتوبر 19ف2 مت الي :

اصفية الشركة.
التيتل  وسيلة  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.
الكتئن  الشركة  عحوان  تعيين 
بعمترة ف3 شقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حستن الربتط.
التجترية  املحكمة  عن  الصتدر 
بتلربتط احت الرقم التقييد بتلسجل 
امللف  وضع  رقم   119799 التجتري 

3166ف1.
339 P

ائتمتنية محمد بوزبع
امترة

 STE AMICAL
CONSTRUCTION
س.ت الربتط : 1179ف1

تعداالت القوانين األستسية للشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
قرر  19ف2،  نوفمبر   15 في  بتمترة 
 STE» الجمع العتم االستثحتئي لشركة
 «AMICAL CONSTRUCTION
ففف.ففف.ف1  رأسمتلهت  ش.ذ.م.م، 
احيى  سيدي  بتمترة،  مقرهت  درهم 

زعير، دوار لحوامد، مت الي :

الحمري من  السيد محمد  إقتلة 

مهتمه كمسير للشركة.

الحمري  إدريس  السيدان  تعيين 

كمسيران  الحمري  املولى  وعبد 

للشركة للشركة ملدة غير محدودة.

تعدال التوقيع.

األستسية  القوانين  احيين 

للشركة.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

بتملحكمة  التجتري  السجل  مصلحة 

ديسمبر   18 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم 3561ف1.
من أجل االستخالص والبيتن

340 P

ائتمتنية محمد بوزبع

امترة

STE HAMRI AGGLOS

س.ت الربتط : 85889

تعداالت القوانين األستسية للشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

قرر  19ف2،  نوفمبر   15 في  بتمترة 

 STE» الجمع العتم االستثحتئي لشركة

ش.ذ.م.م،   «HAMRI AGGLOS

مقرهت  درهم  ففف.ففف.1  رأسمتلهت 

دوار  زعير،  احيى  سيدي  بتمترة، 

لحوامد، مت الي :

الحمري من  السيد محمد  إقتلة 

مهتمه كمسير للشركة.

الحمري  إدريس  السيدان  تعيين 

كمسيران  الحمري  املولى  وعبد 

للشركة للشركة ملدة غير محدودة.

تعدال التوقيع.

األستسية  القوانين  احيين 

للشركة.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

بتملحكمة  التجتري  السجل  مصلحة 

ديسمبر   18 التجترية بتلربتط بتتريخ 

19ف2 احت رقم ف356ف1.
من أجل االستخالص والبيتن

341 P

ائتمتنية محمد بوزبع

امترة

ALF SHOUL 

اأسيس ش.ذ.م.م ذات الشريك 
الوحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام  19ف2،  أكتوبر  ف1  في  بتلربتط 

احرير القوانين األستسية لش.ذ.م.م 

مميزاتهت كتلتتلي :

التسمية : ALF SHOUL ش.ذ.م.م.

األهداف للشركة   :  الهدف 

التتلية :

اصنيع األعالف للدواجن واملتشية 

وجميع الحيوانتت األخرى.

األولية  املواد  واوزيع  استيراد 

املخصصة لتغذاة الحيوانتت.

املقر : الربتط، حي الريتض، قطتع 

16، بلوك I، رقم 16.

درهم  ففف.ففف.ف1   : املتل  رأس 

مقسمة على ففف.فف1 حصة من فئة 

درهم للواحدة مسددة نصفهت  فف1 

موزعة بين الشركتء كتلتتلي :

ففف.ف1   : الوارتي  محمد  السيد 

حصة.

ففف.ف1   : بيرو  شتداة  السيدة 

حصة.

ففف.ف2   : الوارتي  طه  السيد 

حصة.

ففف.ف2   : الوارتي  خليل  السيد 

حصة.

ففف.ف2   : الوارتي  عثمتن  السيد 

حصة.

ففف.ف2   : الوارتي  علي  السيد 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محمد  الستدة  طرف  من  محدودة 

الوارتي، طه الوارتي وخليل الوارتي.

: ابتدئ في فتان  السحة الحستبية 

احتار وانتهي في 31 ديسمبر.

اوم  من  ابتدئ  سحة   99  : املدة 

اقييد الشركة بتلسجل التجتري.

الذخيرة  خصم  بعد   : األربتح 

لقرار  ابعت  البتقي  اوزع  القتنونية 

إنصتفت حسب حصص كل  الشركتء 

واحد منهم.

ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتتريخ بتلربتط  التجترية   بتملحكمة 

17 ديسمبر 19ف2 احت رقم 87579.

اقييد  ام   : التجتري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

التجترية  بتملحكمة  التجتري 

بتتريخ 7فف142  رقم  احت   بتلربتط 

17 ديسمبر 19ف2.
من أجل االستخالص والبيتن

342 P

EZITEL
SARL AU

في  مؤرخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد  19ف2  نوفمبر  ف2  الربتط بتتريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتمتعي : اقدام خدمتت 

معلومتاية عتمة.

نظم  واخطيط  ودراسة  اقييم 

إلدارة املعلوميتت وشبكتت الكمبيوار 

كيفية  بشأن  املشورة  واقدام 

استعمتلهت.

وأجهزة  برامج  وبيع  اوزيع 

الحتسوب.

استيراد واصدار معدات وأجهزة 

مرابطة بشكل مبتشر أو غير مبتشر 

بمجتل اشتغتل الشركة في إطتر تعزيز 

احميتهت.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

مقسمة إلى فف.1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.

من فتان احتار إلى    : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
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املقر : 26 أسد بن الفرات الطتبق 

األول أكدال الربتط.

املسير : محصف جدعتن.

التجتري  بتلسجل  التقييد  ام 

23ف142.

343 P

SOCIETE APARTEL
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

نوفمبر   14 بتتريخ  املحعقد  العتدي 

رقم  االجتمتعي محل  بمقرهت  19ف2 

13 اجزئة املستقبل املسيرة  2 عمترة 

1 امترة، والذي صتدق بتإلجمتع على 

القرار التتلي :

كتنت  التي  حصة  فف3  افويت 

و  ختلدي  رشيدة  السيدة  امتلكهت 

فف12 حصة التي كتن امتلكهت السيد 

حسن  السيد  لصتلح  ايس  قتسم 

مكتوي.

بحتء على ذلك امتلك السيد قتسم 

حسن  والسيد  حصة  فف35  ايس 

مكتوي فف15 حصة.

بتملحكمة  املحضر  إاداع  ام 

فبراار   17 بتتريخ  بتمترة  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 3533ف1.

344 P

MKM REGI’PROD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت ففف.فف5 درهم

مقرهت االجتمتعي : 12، شتطئ فتل 

دور، الهرهورة - امترة

افويت الحصص
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتلربتط 

في 6 ديسمبر 19ف2 فإن :

فوت  قد  ميشتل  دونتت  السيد 

درهم  فف1  فئة  من  حصة  فف25 

رأسمتل  في  املكهت  التي  للحصة 

لفتئدة  «م ك م روجي برو»  الشركة 

أعطى  الذي  كمتل  الدريوش  السيد 

موافقته الختلصة.

غير  العتمة  الجمعية  بموجب 

العتداة املحعقدة في 6 ديسمبر 19ف2 

فإن شركتء الشركة قد قرروا تعدال 

عشر  والختمس  الستبع  الفصل 

لذلك  نتيجة  األست�سي  الحظتم  من 

ورأسمتلهت  الشركة  بتسيير  واملتعلق 

درهم  ففف.فف5  محددا  بقي  الذي 

املقسم إلى ففف5 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة املوزعة كمت 

الي :

ففف5  كمتل  الدريوش  السيد 

حصة من فئة فف1 درهم للحصة.

كمتل  الدريوش  السيد  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

القتنوني  بتإلاداع  القيتم  ام 

بتتريخ  بتلربتط  التجترية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2  18 ديسمبر 

3549ف1.
مقتطف للنشر واالشهتر

345 P

REAYA CERAME

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

بتتريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

ام اأسيس شركة  19ف2  أكتوبر   17

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

الخصتئص احمل  والتي   وحيد 

 التتلية :

 REAYA»  : الشركة  تسمية 

.«CERAME

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

في  محدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

فف1 درهم  حصة اجتمتعية من فئة 

للواحدة.

عمو  امبترك  السيد   : الشركتء 

الشركة  رأسمتل  من  فف%1  ويملك 

أي ففف1 حصة.

مواد  بيع   : االجتمتعي  الهدف 

البحتء.

املختلفة  األشغتل  في  مقتولة 

والبحتء.

مقتولة في نقل السلع.

القحيطرة اجزئة   : املقر االجتمتعي 
رقم 373 حي الفتن الستكحية.

السحة  ابتدئ   : املتلية  السحة 

 31 في  وانتهي  احتار  فتان  املتلية من 

ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املدة : 99 سحة.

امبترك  السيد  تعيين   : التسيير 

عمو كمسير للشركة ملدة غير محددة.

بتملركز  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلقحيطرة  الجهوي لالستثمتر 

السجل  احت  19ف2  ديسمبر  ف1 

التجتري رقم 53763.

346 P

TRANS ZROUAT
اأسيس شركة

بموجب عقد عرفي عقد مستهمو 

بتتريخ   «TRANS ZROUAT» شركة 

اجتمتعت لتأسيس  19ف2  ديسمبر   2

شركة وام االافتق على مت الي :

 TRANS»  : الشركة  تسمية 

.«ZROUAT

ذات  شركة   : الشركة  نوعية 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

املدة : 99 سحة.

دوار  القحيطرة   : االجتمتعي  املقر 

ازعيترات قرية الطحتجة رقم 284.
ففف.فف1  في  حدد   : املتل  رأس 

درهم مقسمة إلى ففف1 حصة بقيمة 

فف1 درهم لكل حصة.

امجيد  السيد   : املستهمون 

من رأسمتل  فف%1  البشين واملك  

الشركة أي ففف1 حصة.

نقل  في  مقتولة   : النشتط 

املستخدمين.

مقتولة في نقل السيتح.

مقتولة في نقل السلع.

تسيير الشركة مفوض   : التسيير 

للسيد امجيد البشين الذي له كتفة 

الصالحيتت وامثيل للشركة.

بتملركز  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

بتتريخ  بتلقحيطرة  الجهوي لالستثمتر 

السجل  احت  19ف2  ديسمبر   5

التجتري رقم 49947.

347 P

DIRKT
SARL AU

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

مجموعة الزهور، رقم 56، التقدم

الربتط

سجل اجتري : 96955

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

مت  19ف2  نوفمبر   15 بتتريخ   DIRKT

الي :

الحل املسبق للشركة ابتداء   -  1

من هذا التتريخ.

تعيين السيد اوسف الفتاق   -  2

مجموعة املجد حي   7 الستكن برقم 

النهضة 2 الربتط كمصفي للشركة.

احداد عحوان سكن مصفي   -  3

مجموعة   7 برقم  الكتئن  الشركة 

كمقر  الربتط   2 النهضة  حي  املجد 

لتصفية الشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  لقد 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 3524ف1.

348 P

MONO FASHION
ابعت لقرارات الجمع العتم لشركتء 

املسجل  19ف2  ديسمبر   6 بتتريخ 

19ف2  ديسمبر   13 بتتريخ  بتلربتط 

 «MONO FASHION» لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بوقحتدل  معتمل   : التجتري  عحوانهت 

الحي   2 زردال  اجزئة   2 قطتع 

قرر الجمع  الصحتعي بوقحتدل سال، 

العتم مت الي :
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اأكيد بيع حصص السيدة محية 
بحفتادة لصتلح السيدان مستري نور 

الدان وابراهيم بلحفيتن.
استقتلة السيدة محية بحفتادة من 
تسيير الشركة وتعيين السيد مستري 

نور الدان مسير وحيد للشركة.
األست�سي  القتنون  احداث 

للشركة.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بسال  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
احت  19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ 
رقم  التجتري  السجل   33846 رقم 

815ف3.
349 P

كريمار ريتنس
شركة ذات مسؤولية محدودة

احتار   18 عرفي  عقد  بمقت�سى 
18ف2 قرر الشركتء مت الي :

الجمع العتم 19 ديسمبر 17ف2 :
ارشين مسيران للشركة :

الحتمل  الذهبي  الصداق  السيد 
.K276247 للبطتقة الوطحية رقم

السيد املهدي ابن وحود الحتمل 
.A662193 للبطتقة الوطحية رقم

قحجتع  الرحمتن  عبد  السيد 
رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل 

.S271782
الذهبي  الصداق  وامثيل  اوقيع 
واملهدي ابن وحود أو عبد الرحمتن 

قحجتع واملهدي ابن وحود.
التجترية  املحكمة  عن  الصتدر 
بتلربتط احت رقم التقييد بتلسجل 
وضع  ورقم   115455 رقم  التجتري 

امللف 827.
350 P

STE TANANI-TRANS
SARL

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
مقرهت : حي التعتون زنقة رقم 17 

رقم 55 العيون
سجل اجتري : رقم 87ف14

على إثر محضر جمع عتم استثحتئي 
ام ااختذ قرار بتلتعدال كتلتتلي :

حصة اجتمتعية ب   522 افويت 

فف52.2 درهم كتلتتلي :

1 - افويت 174 حصة من السيد 

امربيه رب التحتني :

156 حصة لفتئدة السيد محمود 

التحتني.

17 حصة لفتئدة السيدة فتيحة 

التحتني.

2 - افويت 174 حصة من السيد 

رشيد التحتني :

156 حصة لفتئدة السيد نجيب 

التحتني.

18 حصة لفتئدة السيدة فتيحة 

التحتني.

3 - افويت 174 حصة من السيد 

فتيحة  السيدة  لفتئدة  التحتني  علي 

التحتني.

الرأسمتل  اصبن  وبتلتتلي 

االجتمتعي للشركة مقسمت كتلتتلي :

السيد محمد التحتني : 334 حصة 

بقيمة فف33.4 درهم.

السيد نجيب التحتني : 333 حصة 

بقيمة فف33.3 درهم.

فتيحة التحتني : 333 حصة بقيمة 

فف33.3 درهم.

التحتني  محمود  السيد  اعتمتد 

التوقيع  احمل  للشركة  كمسير 

االجتمتعي ملدة غير محددة.

تعدال القتنون األست�سي واحييحه 

البحود : 6 و 7 و 14.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

التجتري  السجل  بمكتب  القتنوني 

الضبط  كتتب  بمصلحة  امللحق 

بتتريخ  للعيون  االبتدائية  بتملحكمة 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   18

56/19ف3.

351 P

SOCIETE 3MM
SARL AU

تعداالت قتنونية
الواحد  املستهم  قرار  إثر  على 

ملستهم  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 

شركة   «SOCIETE 3MM» شركة 

بمستهم  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد، البتلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم 

 ،81 رقم  االجتمتعي  مقرهت  والكتئن 

حي رشيد البطحتء، الرشيداة، اقرر :

للشركة  االجتمتعي  املقر  احويل 

من العحوان القدام إلى عحوان جداد 
رقم   E بلوك   1 الوكتلة  اجزئة   : هو 

 ،3 الثتني شقة رقم  الطتبق   E ف22 

العيون.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  ديسمبر   18 الراشيداة بتتريخ 

احت رقم 19/474ف2.

352 P

LINA CREATIVE
SARL AU

 3 في  مؤرخ  عقد  ملقررات  ابعت 

في  بتلربتط  مسجل  19ف2  ديسمبر 
القتنون  وضع  ام  19ف2  ديسمبر   4

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

بتملميزات  وحيد  بشريك  محدودة 

التتلية :

 LINA CREATIVE  : التسمية 

.SARL AU
املقر االجتمتعي : رقم 1861 قطتع 

واو حي الرحمة سال.

املالبس  صحتعة   : املوضوع 

الجتهزة.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد هدي هوريش ملدة غير محددة.

درهم سعر  ففف.ف1   : الرأسمتل 

فف1 درهم للحصة مقسمة كمت الي :

هدي هوريش : فف1 حصة.

املجموع : فف1 حصة.

السحة االجتمتعية : ابتدئ في فتان 

احتار وانتهي في 31 ديسمبر.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بسال  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ  963ف3  السجل التجتري رقم 

16 ديسمبر 19ف2.

353 P

MEGA DEPOT MAROC
SARLA.U

شركة محدودة املسؤولية لشريك 

واحد

الرأسمتل اإلجتمتعي : ففف.ف5 درهم

 RUE 4 N°14 : املقر اإلجتمتعي

 HAY AL AMAL MAGASIN N°3

MEKNES

بقرار من الشريك الواحد بتتريخ 

ف1 ديسمبر 19ف2، اقرر مت الي :

للشركة  املسبقة  التصفية   -

ديسمبر  ف1  بتتريخ  أعاله  املذكورة 

19ف2.

- احداد مكتن التصفية في زنقة 4 
رقم 14 حي األمل محل رقم 3 مكحتس.

 JAOUAD السيد  تعيين   -

للشركة  كمصفي   ACHEMLAL

املذكورة أعاله.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -

الضبط بتملحكمة التجترية بمكحتس 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   12 بتتريخ 

.5557

354 P

FORINDUS
SARL A.U

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد

الرأسمتل اإلجتمتعي : ففف.ف1 درهم

 LOT KASBAT 23 : املقر اإلجتمتعي

SIDI SAID MEKNES

 22 بتتريخ  العتم  الجمع  بقرار 

نوفمبر 19ف2، اقرر مت الي :

-التصفية النهتئية للشركة وإبراء 

دمة املصفي.
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بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  

الضبط بتملحكمة التجترية بمكحتس 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ 

.5555

355 P

VUXX AGENCY
اأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -I

امت  19ف2،  ديسمبر   4 بطحجة اوم 

لشركة  التأسي�سي  القتنون  صيتغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لهت 

الخصتئص التتلية :

.VUXX AGENCY : التسمية

الويب  موقع  اطوير   : الهدف 

واطبيق املحمول.

إبراهيم  ستحة   : املقر اإلجتمتعي 
 82 رقم   3 الطتبق   II الورداني إقتمة 

طحجة.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيس الشركة.

الرأسمتل : حدد رأسمتل الشركة 

في مبلغ فف.ففف.ف1 درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة   : اإلدارة 

 BEN ZIANE CHAKIB CHIHAB

.EDDINE

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

غتاة 31 ديسمبر.

ام اإلاداع القتنوني وتسجيل   -II

الشركة بتلسجل التجتري بتملحكمة 

16 ديسمبر  بتتريخ  التجترية بطحجة، 

19ف2، احت رقم 2415ف1.

356 P

 STE. ATLAS MAGHREB

DIESEL
SARL AU

العحوان : أمل 5 رقم 831 مكرر حي 

الفتن الربتط

بتلربتط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فور الجمع  19ف2  نوفمبر   22 بتتريخ 

الشركة  ملستهمي  اإلستثحتئي  العتم 

ذات املسؤولية ملحدودة قرر مت الي :

افويت حصص السيد ابن راشد 

الحتج  دربتل  للسيد  افوت  ادريس 

حصة فأصبن اقسيم رأسمتل  فف5 

كمت الي :

السيد دربتل الحتج ففف1 حصة.

اعترف الشركتء بهذا التفويت.

للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

 ATLAS MAGHREB DIESEL

 ATLAS الشركة  إلى    ش.م.م( 

للشريك   MAGHREB DIESEL

الوحيد.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

دربتل الحتج.

إمضتء السيد دربتل الحتج.

وبحود أخرى.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 

3568ف1.

357 P

S.H.PARA

SARL

على إثر إقرار اإلدارة املحعقد اوم 

 S.H.PARA 19ف2 لشركة  2 ديسمبر 

SARL قرر شركتء الشركة مت الي :

واوزيع  الشركة  صتحب  وفتة 

األسهم على الورثة.

اورية  الرامي  السيدة  تعيين 

كمسيرة للشركة.

للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بسال  اإلبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   2 بتتريخ 

.33748

358 P

STE. AIT OUSSA NEGO
SARL A.U

EN LIQUIDATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شخص واحد
لشركة  الوحيد  املسير  قرار  إثر 
 STE. AIT OUSSA NEGO SARL
A.U شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مقرهت  درهم،  فف.ففففف1  رأسمتلهت 
اإلجتمتعي رقم 23 مكرر، شترع االمير 
سيدي محمد حي الرشتد القرية سال.
امت  املصفي  اقرير  قراءة  وبعد 
التصفية  حستبتت  على  املصتدقة 
ذمة املصفي والحطق بإقفتل  وإخالء 

عملية التصفية.
اإلاداع القتنوني ام بكتتبة الضبط 
بتملحكمة اإلبتدائية بسال احت رقم 

32331 بتتريخ 7 فبراار 19ف2.
359 P

OPUS DEVELOPPEMENT  
شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمتل : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : شترع الكرم إقتمة 
الحور، حي الريتض 

الربتط
رقم التقييد بتلسجل التجتري : 

73483
استدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية
 عدد 5532 بتتريخ7 نوفمبر 18ف2
......................................................
...........................................................
............................................................

بدال من :
نوفمبر   6 بتتريخ  العتم  الجمع 

18ف2.
.....................................................
...........................................................
...........................................................

اقرأ :
أغسطس   6 بتتريخ  العتم  الجمع 

18ف2.
......................................................
...........................................................

...........................................................

البتقي بدون تغيير .

360 P

PRO-CCN

SARL AU

املحعقد اوم  إثر قرار اإلدارة  على 

PRO- للشركة  19ف2  أكتوبر   17

CCN SARL AU قرر الشريك الوحيد 

للشركة مت الي :

الحوس  نتات  السيد  تعيين   1-

الحتمل  الجنسية،  مغربي  اتسين، 

رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

رفقة  للشركة  كمسير   AS4295

السيد نتات الحوس أحمد.

األست�سي  الحظتم  في  تغيير   2-

للشركة. 

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بسال  اإلبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ 

.33839

361 P

SANA VOYAGES

SARL

املحعقد اوم  إثر قرار اإلدارة  على 

 SANA للشركة  19ف2  مترس   5

شركتء  قرر   VOYAGES SARL

الشركة مت الي:

قرر شركتء   : تغيير مقر الشركة   

ابدال   SANA VOYAGES شركة 

مجموعة  العحوان  من  الشركة  مقر 

امللكي،  الجيش  شترع  الحبوس، 

إلى  الدارالبيضتء  الثتمن  الطتبق 

إقتمة   ،46 رقم  الجداد  العحوان 

الشريف، احصين سال.

تغيير في القتنون املؤسس للشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بسال  اإلبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  مترس   15 بتتريخ 

6ف6658فف.

362 P
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 INSTITUTION NOUR
MHAMID PRIVEE

SARL AU

إعالن عن اأسيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.
اقتمة السالم مفتي رقم 1 اسكجور 

محتميد   مراكش
   رقم التقييد في السجل التجتري 

933فف1.

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى    -I

إاداع  ام  مراكش19ف6/2ف/18،  في 

ذات  لشركة  التأسي�سي  القتنون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد  و ذات املميزات التتلية :

 INSTITUTION  : التسمية 

 NOUR MHAMID PRIVEE

SARLAU

الهدف : مؤسسة للتعليم الختص 

– حضتنة، روض و ابتدائي.

السالم  اقتمة   : االجتمتعي  املقر   
محتميد    اسكجور   1 رقم  مفتي  

مراكش.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 

االجتمتعي محدد  في  ففف.فف1درهم 

حصة اجتمتعية  ففف1  إلى   مقسم 

من فئة فف1 درهم للواحدة، مكتتبة 

لفتئدة:   موزعة  و  بتلكتمل  محررة  و 

أطل�سي زكريتء.

املجموع ففف.فف1 : درهم.

ابتدئ السحة  السحة االجتمتعية: 

االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 دجحبر.

 التسيير: ام تعيين السيد  أطل�سي 

33 شترع  ، فيال األطل�سي رقم  زكريتء 

قرطبة الحخيل الشمتلي.  مراكش.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام   -II

التجترية  املحكمة  لدى  التجتري 

19ف11/12/2،  بتتريخ    ، بمراكش 

احت رقم: 144ف11. 
ملخص قصد النشر

363 P

  FIL ETTAJAR

اأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتلبيضتء بتتريخ ف2 نوفمبر  19ف2  ام 

 اأسيس الشركة بتملواصفتت التتلية :

املقر  التسميــــــة   :  FIL ETTAJAR

االجتمتعـي : رقم 77 السالم 2 زمتمرة, 

 : االجتمتعي  الهدف  بحور  سيدي 

الخيتطة والنسيج.

شركة محدودة  الشكل القتنوني: 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد

درهم  الف  مئة   : املتل  رأس 

 ففف.فف1( درهم.

 OTHMANE ETTAJAR  :التسـيير

املحكمة   : القتنوني  اإلاداع 

االبتدائية األولى سيدي بحور.

السحة االجتمتعية:ابتدئ في فتان 

احتار إلى 31 دجحبر.

املدة: 99 سـحـــــــة.

بتتريخ    2385  : التجتري  السجل 

19ف21/11/2.

364 P

SOCIETE REFRAID C.O 

 S.A.R.L

بتتريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى   

فتان اوليوز  19ف2. ثم وضع القتنون 

مسؤولية  ذات  للشركة  األست�سي 

محدودة ذات املزاات اآلاية:

 REFRAID C.O  S.A.R.L :التسمية

روفريد ش.م.م  

و  االستيراد   : االجتمتعي  الهدف 

الداخلي والخترجي  الحقل  التصدار، 

قحيحتت  التجترة و اقدام الخدمتت  

وكل مت ادخل في. 

شترع   151  : االجتمتعي  املقر 

الدار   13 رقم   4 الطتبق   املقتومة 

البيضتء.

املدة : 99 سحة من اتريخ التسجيل 

بتلسجل التجتري.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمتل 

حصة اجتمتعية  ففف1  مقسمة إلى 

كلهت  فف1 درهم لكل حصة،  من فئة 

في ملكية الشركتء:

هللا:                  سعد  سبيل  السيد 

ففف.ف5 درهم.

اونس:                  بكتس  اد  السيد 

ففف.ف5 درهم.

فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

غير  ملدة  هللا   سعد  سبيل  السيد 

محدودة و التزم الشركة بتوقيعه في 

جميع الوثتئق املتعلقة بهت.

الصتفية  األربتح  اوزيع   : األربتح 

القتنوني  لالحتيتط   5% خصم  بعد 

أو احقل من جداد إلى  على الشركتء 

السحة املوالية.

اإلاداع  ثم   : القتنوني  اإلاداع 

لضرائب  العتمة  بتملدارية  القتنوني 

الدار  بوالاة  املعحويين  لألشختص 

الشركة  وسجلت  أنفت,   البيضتء 

بتلسجل التجتري بتملحكمة التجترية 

بتلدار البيضتء  احت رقم 441375. 

365 P  

 NOUR LILISTITMAR شـركـة

AL AKARI
 اأسيـس شركة

ش. م .م
درهم ففف.فف1 رأسمتلهت

 مقرهت االجتمتعي : الدار البيضتء،  
زنقة سومية اقتمة شهرزاد3 الطتبق 

5  رقم 22 بتمليي .

القته   اوثيقي  عقد  بمقت�سى   

اامتن االغي موثقة بتلدار  األستتذة  

القتنون األست�سي  ام إنشتء  البيضتء 

لشركة ذات مسؤولية محدودة اتميز 

بتلخصتئص التتلية :

 NOUR LILISTITMAR : الِتـسـميـة

مسؤولية  ذات  شركة   AL AKARI

محدودة.  

الـهــد ف : 

- االنعتش العقتري.

الدار البيضتء،   املـقـر االجتمـتعـي : 
زنقة سومية اقتمة شهرزاد3 الطتبق 

5  رقم 22 بتمليي.
رأسمتل  الشـركــة :  رأسمـتل 

الشركة هو ففف.فف1 درهم  مجزأ إلى 

آلف ففف.1 حصة  بقيمة فف1 درهم 

لكل واحدة و مقسمة كمت الي :

السيـد أحمد العحتبي : 999  حصة 

السيـد زوبير العحتبي : 1  حصة 

املـجمـوع : ففف.1  حصة 

99 سحة ابتدًءا من اتريخ  الـمــدة : 

ويمكن  التجتري  بتلسجل  اقييدهت 

طبقت  مسبقت  حلهت  أو  امدادهت 

للمقتضيتت القتنونية .

من  مسيرة  الشركة  الـتسييـر : 

طرف السيـد أحمد العحتبي و ملدة غير 

محدودة.

اوقيع  حق  االجتمتعي:  التوقيع 

السيـد  إلى  مخول  الشركة  عقود 

أحمد العحتبي        

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف9/12/2ف     بتتريخ  البيضتء، 

احت رقم ف72266.
للنسخة و البيتن

األستتذة اامتن بالغي

366 P

YASSINE TOP
 SARL

المؤرخ  عرفي  عقد  بمقا�سى 
قرر  19ف28/11/2  باتريخ  بتلبيضتء 

الشركتء إحشتء شركة ذات املسؤولية  

المحدودة ذات الخصتئص اآلااة : 

 YASSINE TOP : الاسماة
الغرض : محعش عقتري 

املقر االجتمتعي :  66 شترع حستن 

الزهراء  حي  االول  الطتبق  اتبت  بن 

برشيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم مجزئة 

درهم  فف1  حصة بقيمة  ففف.1  إلى 

للحصة .
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السيد  الشركة  اسار   : إداراهت 

محمد ريتض

القتنونى لدى كتتبة  ام اال اداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ببرشيد اوم 19ف11/12/2 احت رقم 

التجتري  بتلسجل  املقيدة  و  57ف4 

احت رقم 13257

367 P

IMMOINGENIERIE
شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت: فف,ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي: 13 زنقة احمد 

املجتطي الطتبق األول رقم 8 

املعتريف البيضتء

RC N°447871

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اكتوبر   18 بتتريخ  بتلبيضتء 

محدودة  شركة  اأسيس  ام  19ف2 

املسؤوليةبتلخصتئص التتلية:

.IMMOINGENIERIE : التسمية

ذات  شركة   : الصفةالقتنونية 

املسؤولية املحدودة.

اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري واألشغتل املختلفة.

زنقة احمد   13  : املقر االجتمتعي 

املجتطي الطتبق األول رقم 8 املعتريف 

البيضتء.

املدة : 99 سحة.

درهم  فف,ففف.فف1   : املتل  رأس 

اجتمتعية  حصة  ففف1  ل  مقسمة 

مكتتبة  للحصة،  درهم  فف1  بقيمة 

إلى   1 ومرقمة من  ومحررة بتلكتمل، 

ففف1 موزعة كمت الي:

ف51  السيد عبد اللطيف ملوك 

ف49  فكين  نبيهة  والسيدة  حصة 

حصة.

السحة االجتمتعية : من فتان احتار 

الى 31 دجحبر.

ام تعيين عبد اللطيف   : التسيير 

ملوك مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.

بتملحكمة  القتنوني  االاداع  ام 

 7 بتتريخ  البيضتء  للدار  التجترية   

نوفمبر 19ف2 حت عدد719576
لإلشترة والبيتن

املسير 

368 P

VUE LIGHTING

اأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القتنون  إاداع  ام  في19ف9/2ف/19، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التتلية:

 VUE LIGHTING : التسمية 

مختلف  من  املقتول   : الهدف 

مقتول  اإلنشتءات   أو  األعمتل 

التركيبتت الكهربتئية

شترع مرس   26  : املقر االجتمتعي 

السلطتن الطتبق 1 الشقة 3.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل  االجتمتعي:  الرأسمتل 

االجتمتعي محدد  في  ففف.فف1 درهم  

املجموع ففف.فف1  

السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 

االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 دجحبر.

زيتن  السيد  تعيين  ام  التسيير: 

مصطفى.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجتري لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف9/2ف/19،  بتتريخ  البيضتء، 

احت رقم15ف443.

369 P

TOP PRO LUMIERE

اأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I

القتنون  إاداع  ام  في19ف9/2ف/26، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التتلية:

 TOP PRO LUMIERE : التسمية

مختلف  من  املقتول   : الهدف 
مقتول  اإلنشتءات  أو  األعمتل 

التركيبتت الكهربتئية.

26 شترع مرس   : املقر االجتمتعي   

السلطتن الطتبق 1 الشقة 3.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل  االجتمتعي:  الرأسمتل 

االجتمتعي محدد  فيففف.ف4 درهم 

املجموع ففف.ف4. 

 السحة االجتمتعية: ابتدئ السحة 

االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 ديسمبر.

زيتن  السيد  تعيين  ام  التسيير: 

مصطفى.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام   

التجتري لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف9/2ف/26،  بتتريخ  البيضتء، 

احت رقم443739.
ملخص قصد النشر

370 P

 T.GLOBAL TRANSPORT ET 

LOGISTIQUE
اأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  إاداع  ام  في19ف2/ف18/1، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التتلية :

 T.GLOBAL  : التسمية 

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

بواسطة  البضتئع  نقل   : الهدف 

بهت  التي حمولتهت املسموح  السيترات 
مقتول  طن(   15 تستوي أو ازيد عن 

الحقل الحضري.

: حي موالي عبد  املقر االجتمتعي   

الطتبق   17 و   15 رقم   64 هللا زنقة 

سحة   99  : الشق.املدة  عين  السفلي 

ابتداء من اتريخ اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 

االجتمتعي محدد  في  ففف.فف1 درهم 

املجموع ففف.فف1 .

 السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 

االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 دجحبر.

زيتن  السيد  تعيين  ام  التسيير: 

مصطفى.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجتري لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف2/ف18/1،  بتتريخ  البيضتء، 

احت رقم445957.
ملخص قصد النشر

371 P

 MAROC TECHNO

INDUSTRIEL

اأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القتنون  إاداع  ام  في19ف8/2ف/19، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التتلية:

 MAROC TECHNO  : التسمية 

INDUSTRIEL

مختلف  من  املقتول   : الهدف 

األعمتل أو اإلنشتءات

شترع مرس   26  : املقر االجتمتعي 

السلطتن الطتبق 1 الشقة 3.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل  االجتمتعي:  الرأسمتل 

االجتمتعي محدد  في  ففف.فف1 درهم 

املجموع ففف.فف1. 

السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 

االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 دجحبر.

زيتن  السيد  تعيين  ام  التسيير: 

مصطفى.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجتري لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف8/2ف/19.،  بتتريخ   البيضتء، 

احت رقم87ف441.
ملخص قصد النشر

372 P
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ائتمتنية الحجد

25 زنقة سويب الدار البيضتء

الهتاف : 55.ف7.ف5.22.2ف

الفتكس : 33.ف7.ف5.22.2ف

ALYOUSR PRO 
SARL

بتلدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

و  19ف14/11/2  بتتريخ  البيضتء 

ام  19ف26/11/2  بتتريخ  املسجل 

اأسيس شركة فيمت الي :

ختصيتهت:

محدودة  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية. 

الشركة  احمل   : التجتري  االسم 

    ALYOUSR PRO SARL   اسم

الشركة  نشتط   : الشركة  نشتط 

التدبير   : وخترجه   املغرب  داخل 

واإلستيراد  العقتري  والتسويق 

جميع  عتمة  وبصفة  والتصدار 

املتلية  التجترية   املدنية  العمليتت 

العقترية  أو  املحقولة  الصحتعية 

قريب  أو  بعيد  من  ارابتط  لهت  التي 

بتألهداف الستلفة الذكر.

سويب  زنقة   25 الرئي�سي :  املقر 

الطتبق II الدار البيضتء.

مدة الشركة: حددت مدة الشركة 

في 99 سحة ابتداء من اتريخ تسجيلهت 

في السجل التجتري.

فتان  من  ابتداء   : املتلية  السحة 

احتار إلى 31 دجحبر.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة.

-السيد اجبيض علي بنسبة  فف5 

حصة.

سكيحة  اجبيض  السيدة   -

بنسبةفف5 حصة.

علي  اجبيض  السيد   : التسيير 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

اجبيض  ,والسيدة   T83293رقم

التعريف  لبطتقة  الحتملة  سكيحة 

املسيران   T252936رقم الوطحية 

لشركة ملدة غير محدودة.  

للسجل  اإلاداع   : اإلاداع 

التجتري ام بتملحكمة التجترية بتلدار 

بتتريخ   449977 احت رقم  البيضتء 

5ف/19/12ف2.

373 P

FRESH FICH PRODUCTS
رقم 61 محج اللة اليتقوت زاوية 

مصطفى املعتني مكتب رقم 39 

طتبق رقم 1 مركز ريتض الدار 

البيضتء

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  إعداد  ام  19ف2  أكتوبر   3

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة   : الشركة  تسمية 

 FRESH بمختصر تسميتهت  االقتضتء 

.FICH PRODUCTS
مقتول   : بإاجتز  الشركة  غرض 

في  متتجر  والتصدار،  االستيراد  في 

األسمتك الطرية بتلجملة.
 61 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

مصطفى  زاوية  اليتقوت  اللة  محج 

 1 طتبق رقم   39 املعتني مكتب رقم 

مركز ريتض الدار البيضتء.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة.

ففف.فف1   : مبلغ رأسمتل الشركة 

درهم مقسم كتلتتلي :

الشخصية  األسمتء   : الشركتء 

والعتئلية :

فف5  بتلعبدي  مريم  السيدة 

حصة.

السيد اوسف بوعين فف5 حصة.

مسير الشركة : األسمتء الشخصية 

والعتئلية وصفتت :

مريم  السيدة  الشركة  يسير 

بتلعبدي والسيد اوسف بوعين ملدة 

غير محدودة.

ام اإلاداع القتنوني بتملركز الجهوي 

ف3  بتتريخ  البيضتء  بتلدار  لالستثمتر 

السجل  رقم  احت  19ف2  أكتوبر 

التجتري 71ف447.

374 P

COMPTOIR DES MERS
رقم 61 محج اللة اليتقوت زاوية 

مصطفى املعتني مكتب رقم 39 

طتبق رقم 1 مركز ريتض الدار 

البيضتء

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  إعداد  ام  19ف2  أكتوبر   3

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة   : الشركة  تسمية 

تسميتهت  بمختصر  االقتضتء  عحد 

.COMPTOIR DES MERS
مقتول   : بإاجتز  الشركة  غرض 

في  متتجر  والتصدار،  االستيراد  في 

األسمتك الطرية بتلجملة.
 61 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

مصطفى  زاوية  اليتقوت  اللة  محج 

 1 طتبق رقم   39 املعتني مكتب رقم 

مركز ريتض الدار البيضتء.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة.

ففف.فف1   : مبلغ رأسمتل الشركة 

درهم مقسم كتلتتلي :

الشخصية  األسمتء   : الشركتء 

والعتئلية :

فف5  بتلعبدي  مريم  السيدة 

حصة.

السيد اوسف بوعين فف5 حصة.

مسير الشركة : األسمتء الشخصية 

والعتئلية وصفتت :

مريم  السيدة  الشركة  يسير 

بتلعبدي والسيد اوسف بوعين ملدة 

غير محدودة.

ام اإلاداع القتنوني بتملركز الجهوي 

ف3  بتتريخ  البيضتء  بتلدار  لالستثمتر 

السجل  رقم  احت  19ف2  أكتوبر 

التجتري 447191.

375 P

 OTHMANE HILALSAKANE

S.A.R.L.AU

اــــأسـيـس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

19ف27/11/2  بتتريخ  البيضتء  الدار 

لشركة  األست�سي  القتنون  وضع  ام 

بتملميزات  املحدودة  املسؤولية  دات 

التتلية : 

 OTHMANE  : التسمية 

HILALSAKANE S.A.R.L.AU

الهدف االجتمتعي : محعش عقتري 

املقر االجتمتعي : مجموعة التقدم 

الطتبق2 سيدي البرنو�سي   GH2-17

الدار البيضتء.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

محدد  الرأسمتل   : الرأسمتل 

إلى  مقسمة  درهم  فيفف,ففف.فف1 

ففف.1 حصة من فئة فف1

جميعهت  الواحدة  للحصة  درهم 

محررة و مسحدة إلى الشريك:

- السيد : عثمتن نوة

لالحتيتط القتنوني   %  5  : األربتح 

سواء  و البتقي حسب اقدار الشركتء 

اوزع أو احقل.

التسيير : ام تعيين السيد كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة

عثمتن نوة

اـم تسجيل الشركة بتلسجل   -  2

رقم  احت  بتلدارالبيضتء  التجتري 

ف84 722.
بيتن مختصر

376 P
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إم ب ترادينݣ
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

شترع لال اليتقوت و زنقة العرعتر 

عمترة 9 إقتمة ڭاليس الطتبق 4 

شقة 17 الدار البيضتء

الـتــأسـيـس
بتلدار   عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام  19ف2  نونبر   29 بتتريخ  البيضتء 

لشركة  األست�سي  القتنون  احرير 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ختصيتهت كتلتتلي :

التسمية : إم ب اراداحݣ

الهدف : 

- التتجر

املعدنية  الحفتاتت  في  اتجر   -

ومعدات البحتء ،

-التفتوض علي مواد البحتء ،

- مقتول من مختلف االعمتل ،

- و بصفة عتمة، جميع العمليتت 

التجترية, الصحتعية, املتلية, العقترية 

و الغير عقترية املتعلقة بصفة مبتشرة 

أو غير مبتشرة بتلهدف االجتمتعي أو 

التي تستهم في إنمتء الشركة.

املقر االجتمتعي: شترع لال اليتقوت 

و زنقة العرعتر عمترة 9 إقتمة ڭاليس 

الطتبق 4 شقة 17 الدار البيضتء

املدة : 99 سحة .

درهم  ففف.فف1  الرأسمتل: 

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

عن  الحصص  سددت  درهم  فف1 

كتملهت ووزعت على الشريك الوحيد 

السيد مصلوحي مصطفى.

التسيير:عهد به ملدة غير محددة و 

للسيد مصلوحي  بصالحيتت مطلقة 

مصطفى املقيم اجزئة الهدى شترع 

 3 طتبق   13 رقم   3 ا  عمترة  بلفريج 

سيدي مومن الدار البيضتء.

ٍالى31  احتار   1 من   : السحة املتلية 

ديسمبر .

القتنوني  لالحتيتط   %5  : األربتح 

اوضع  أو  احقل  أو  اوزع  أمت  والبتقي 

احت االحتيتط حسبمت اقرره الجمع 

العتم.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتلدار البيضتء بتتريخ ف12/1 /19ف2 

احت رقم 722832 . 

السجل  في  الشركة  تسجيل  ام 

التجترية  بتملحكمة  التجتري 

19ف12/2/ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء 

احت رقم 343ف45
من أجل التخليص و اإلشهتر 

377 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

CONSULTING

SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA

 Tel: 633131179ف/522246888ف«

 AZIZ EL MOUNTASSIR-ERP

SENIOR CONSULTANT
 ش.م.م ذو شريك وحيد 

اأسيس شركة
إنشتء  ام  19ف2   /11/19 بتتريخ 

و  املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 

خصتئصهت هي كتلتتلي :

 AZIZ  »  : االجتمتعية  التسمية 

 EL MOUNTASSIR-ERP SENIOR

CONSULTANT « ش.م.م دو شريك 

وحيد

الهدف االجتمتعي: تهدف الشركة 

إلى :

واالستشترات  الخدمتت 

املعلومتت  نظم  في  واالستشترات 

وحزم البرمجيتت

العمليتت  جميع  عتمة  بصفة  و 

و  األثتثية  و  والصحتعية  التجترية 

العقترية و املتلية املرابطة مبتشرة أو 

غير مبتشرة بتألهداف املعلحة أو التي 

من شأنهت أن ايسر إنمتءهت. 

املقر االجتمتعي : 1 زنقة الفتن بن 

بلفدار   2 3 الطتبق  خفتن شقة رقم 

الدار البيضتء.

الشركة  تسيير  سيتم  التسيير: 

 ABDELAAZIZ السيد  طرف  من 

مسير  بصفته   EL MOUNTASSIR

وسيقوم  محددة  غير  وملدة  للشركة 

إدارة  من  الشركة  أعمتل  بمختلف 

أي قيود كمت سيتم  بدون  احظيم  و 

جميع  في  اوقيعه  على  االعتمتد 

الوثتئق اإلدارية و البحكية. 

في  :حدد  االجتمتعي  الرأسمتل 

مبلغ ففف.ف1 درهم مقسمة إلى فف1 

فف1 درهم  حصة اجتمتعية من فئة 

للواحدة اخصص على الشكل التتلي

 ABDELAAZIZ EL السيد 

MOUNTASSIR فف1 حصة.

محررة  حصة  فف1  املجموع 

بتلكتمل. 

السيد  الشريك  دفع 

 ABDELAAZIZ EL MOUNTASSIR

درهم  نقدافف,فففف1  مجموعه  مت 

محررة  فف,فففف1درهم  املجموع : 

بتلكتمل.

السحة االجتمتعي : ابتدئ في االول 

من احتار وانتهي في 31 ديسمبرمن كل 

سحة.

سحة ابتدئ   99 في  املدة :محددة 

للشركة  النهتئي  اأسيس  اوم  من 

االوان  قبل  الحل  حتلة  بتستثحتء 

عليه  املحصوص  التأجيل  حتلة  أو 

قتنونيت.

بتملحكمة  ام  القتنوني  اإلاداع 

رقم  احت  البيضتء  للدار  التجترية 

بتتريخ  التجتري  لسجل   448599

19ف19/11/2.
لإلشترة و التحبيه 

املسير 

378 P

 FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU

(COMPTABLE AGREE 

STE LIVIA BUILDING

SARL AU

اأسيس
نوفمبر   8 ابعت لعقد عرفي بتتريخ 

19ف2 اأسست شركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

الطتبق   1 الكتئحة بإقتمة سلوى رقم 

السفلي الشقة رقم 2 الدار البيضتء.

االنعتش   : االجتمتعي  الغرض 

العقتري.

املدة : 99 سحة.

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم.

بتوقيع  الشركة  الزم   : التسيير 

البطتقة  رقم  كحتر  محمد  السيد 

.BE651538 الوطحية

من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

31 ديسمبر  فتان احتار وانتهي بتتريخ 

من كل سحة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

لالستثمتر  الجهوي  بتملركز  القتنوني 

نوفمبر   25 بتتريخ  البيضتء  بتلدار 

وقيد بتلسجل التجتري احت  19ف2 

رقم 51ف449.

379 P

داطا بلوو

شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد رأسمتلهت ففف.ف1 درهم

شترع لال اليتقوت و زنقة العرعتر 

عمترة 9 إقتمة ڭاليس الطتبق 4 

شقة 17 الدار البيضتء

الـتــأسـيـس
عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتلدار البيضتء بتتريخ 28 نونبر 19ف2 

لشركة  األست�سي  القتنون  احرير  ام 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ختصيتهت كتلتتلي :

التسمية : داطت بلوو
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الهدف : 

ارويج و/أو بيع برامج حتسوبيه   -

مطوره  حتسوبيه  اطبيقتت  و/أو 

التحقيب  خالل  من  الطلب  حسب 

خالل  من  الفرص  عن  والبحث 

احفيذ العالقتت العتمة واالاصتالت 

املبتشرة وإجراءات التسويق

-تعزيز و/أو بيع خدمتت خدمتت 

املعلومتت  التركيب  اكحولوجيت 

برمجه  واجهه  واكتمل  والتكتمل 

والنشر والتحداث   )API  التطبيقتت

االستكشتف  خالل  من  والصيتنة( 

خالل  من  الفرص  عن  والبحث 

احفيذ العالقتت العتمة واالاصتالت 

املبتشرة وإجراءات التسويق 

-تعزيز و/أو بيع خدمتت التدريب 

 ، علي اكحولوجيت املعلومتت  االداره 

الحل أو أداره االداات   ، االستخدام 

، الخبرة ، الترميز( من خالل التحقيب 

خالل  من  الفرص  عن  والبحث 

احفيذ العالقتت العتمة واالاصتالت 

املبتشرة وإجراءات التسويق 

خدمتت  بيع  و/أو  -تعزيز 

االستراايجي  التحول  استشترات 

والرقمي في مجتالت التسويق والتجترة 

واالاصتالت

الخدمتت  بيع  و/أو  -تعزيز 

في  بتلخبرة  املتعلقة  االستشترية 

 ، املعلومتت  اكحولوجيت  مجتل 

 ،  Datalakes  ، الضخمة  البيتنتت 

احليل البيتنتت   ، الذكتء االصطحتعي 

املتقدمة ، «التعلم األلى» أو «التعلم 

العميق».

الخدمتت  بيع  و/أو  -تعزيز 

التحمية  استراايجية  في  االستشترية 

ودعم قوات املبيعتت 

الخدمتت  بيع  و/أو  -تعزيز 

في  التجترية  للمستعدة  االستشترية 

وضع نهج الجودة الختصة بهت

-تعزيز و/أو بيع خدمتت «التدريب 

املهترات  لتطوير  املبيعتت»  علي 

التجترية

-تعزيز و/أو بيع خدمتت مراجعه 

الحستبتت لحظم املعلومتت

 ، خترجيه  بمصتدر  -االستعتنة 

وشراء ، وبيع ، وامثل ، واتجير إصالح 

االجهزه  اي  واركيب   ، والتوزيع   ،

برامج  أو  واإلكسسوارات  واملحتجتت 

الكمبيوار أو استيعتبهت 

أنظمه  واوصيل  -صيتنة 

الحتسوب وشبكه االاصتالت

والتجترة  والتصدار  -االستيراد 

جميع  وكذلك  والعبور  الدولية 

العقود من البتطن بشكل عتم 

ولوازم  معدات  بيع  و/أو  -شراء 

متحوعة 

- و بصفة عتمة، جميع العمليتت 

التجترية, الصحتعية, املتلية, العقترية 

و الغير عقترية املتعلقة بصفة مبتشرة 

أو غير مبتشرة بتلهدف االجتمتعي أو 

التي تستهم في إنمتء الشركة.

املقر االجتمتعي: شترع لال اليتقوت 

و زنقة العرعتر عمترة 9 إقتمة ڭاليس 

الطتبق 4 شقة 17 الدار البيضتء

املدة : 99 سحة .

الرأسمتل: ففف.ف1 درهم مقسمة 

درهم  فف1  حصة من فئة  فف1  إلى 

سددت الحصص عن كتملهت ووزعت 
على الشريك الوحيد السيد العلوي 

اوسف.

التسيير:عهد به ملدة غير محددة 
العلوي  و بصالحيتت مطلقة للسيد 

محمد  شترع   23 املقيم  اوسف 

مليحة  اجزئة  فف75  كلم  الستدس 

السوي�سي الربتط.

ٍالى31  احتار   1 من   : السحة املتلية 

ديسمبر .

القتنوني  لالحتيتط   %5  : األربتح 

اوضع  أو  احقل  أو  اوزع  أمت  والبتقي 

احت االحتيتط حسبمت اقرره الجمع 

العتم.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف12/2/ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء 

احت رقم 722831 . 

السجل  في  الشركة  تسجيل  ام 

التجترية  بتملحكمة  التجتري 

19ف12/2/ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء 

احت رقم 341ف45
من أجل التخليص و اإلشهتر 
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PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  19ف4/2ف/4ف 

19ف4/2ف/15  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي :

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلربتط

الحي  رقم2.3  التجتري  املقر 

سكتر( اجتريريتض  الصحتعي  مركز 

داتالرحمتن  شهد  شترع  اقتطع 

دائرة  اتلحضتري  الدائر  والطريق 

السوي�سي الربتط

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

19ف4/2ف/18 احت الرقم ف27فف7.

381 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  19ف4/2ف/4ف 

19ف4/2ف/15  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي :

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلدار البيضتء

س-1 رقم  محل  التجتري  املقر 

الصحتعي  الحي  س1-167  و   171

 مركز اجتري كزامريحت شوبحك ( دائرة 

سيدي بيليوت بتلدار البيضتء

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

19ف4/2ف/18 احت الرقم 271فف7

382 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  19ف5/2ف/21 

19ف5/2ف/27  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلربتط

املقر التجتري محل اجتري محطة 

الربتط اكدال رقم ا 14 الربتط

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

19ف6/2ف/12 احت الرقم 5318ف7

383 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  19ف9/2ف/19 

19ف9/2ف/25  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي
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للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلجدادة

الطتبق   3+4 رقم  التجتري  املقر 

كلوري  لبيل  اجتري  السفلي  مركز 

فضتء  بئرنزران  (شترع  الجدادة 

فرنستطريق مراكش الجدادة

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

19ف2/ف3/1ف احت الرقم 715615

384 P

PRIKAL

رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

االستثحتئي  العتم  الجمع  قرر 

للشركة  19ف9/2ف/19  بتتريخ 

بتتريخ  سجل   PRIKAL SARL

19ف9/2ف/25 قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلربتط

211  مركز  رقم  التجتري  املقر 

األمم  الربتط(شترع  مركز  اجتري 

املتحدة و شترع انون ، شترع عمر بن 

الخطتب وشترع أبطتل ، الربتط

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

الرقم  احت  19ف2/ف15/1 

.716973

385 P

RAMA SAKANE
السجل التجتري عدد 369711

الرفع من الرأسمتل االجتمتعي 

للشركة

بموجب الجمع العتم االستثحتئي 

الشركتء  قرر  19ف28/11/2،  في 

االجتمتعي  الرأسمتل  من  الرفع 

درهم  ففف.فف2  قدره  بمت  للشركة 

درهم الي  ففف.فف1  نقدا لرفعه من 

ففف.فف3 درهم ودلك بإنشتء ففف2 

نفس  لهت  اجتمتعية جدادة  حصة 

حقوق وواجبتت الحصص القدامة.

مبلغ  اصبن  ذلك  بموجب  و 

ففف.فف3  هو  اإلجمتلي  الرأسمتل 

حصة  ففف3  الى  مقسم  درهم 

فف1  منهت  الواحدة  قيمة  اجتمتعية 

محررة  و  مكتتبة  جميعهت  درهم 

بمت  للشركتء  ومخصصة  بتلكتمل 

اتحتسب مع مستهمتتهم وهي كمت الي :

ف2ف1  الطتهر  لقطيب  السيد   -

حصة 

- السيد لقطيب ختلد ف99 حصة 

- السيد لقطيب أاوب ف99 حصة 

بتملحكمة  القتنوني  االاداع  ام   -

رقم  احت  بتلدار البيضتء  التجترية 

722334 بتتريخ 19ف4/12/2ف.

386 P

 UNAFRICAR
ش.م.م ذات شريك وحيد  رأسمتلهت 

ففف.فف1 درهم 

17 زنقة البشير اإلبراهيمي الطتبق 

السفلي الدار البيضتء

نونبر   27 بتتريخ  البيضتء   بتلدار 

19ف2

في  الزيتدة  الوحيد  الشريك  قرر 

رأسمتل الشركة من ففف.فف1 درهم 

بإدمتج  ذلك  و  درهم  ففف.فف5  إلى 

الوجود  املحققة  الشركتء  داون 

القتنون  على  صتدق  كمت  واملعيحة 

األست�سي املعدل للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ  ف72315  احت رقم  البيضتء 

11 ديسمبر 19ف2.
من أجل التخليص واإلشهتر

387 P

شركة

STE « WATRACO » SARL

شترع األمير موالي عبد هللا عمتد 

الدان 2 محل بتلطتبق السفلي 

 C4 سيدي عبتد الشطر الرابع

مراكش

سجل اجتري 15799

العتم االستثحتئي   الجمع  بموجب 

19ف2 لشركة ذات  19 نونبر   بتتريخ  

املسؤولية املحدودة  اقرر  :
رفع رأسمتل الشركة من ففففف5 

درهم بواسطة  فففففف2  إلى  درهم 

الحستب الشخ�سي للشريك اسيران 

طترق وعليه اصبن رأسمتل الشركة 

فئة  من  سهم  فففف2  على  مقسم 

فف1 درهم موزعة كتآلتي:

ف1825  طترق  عسيران   : السيد 

حصة.

الدان  محيي  عسيران   :  : السيد 

ف175 حصة.         

السيد عسيران محيي الدان احفي 

املتل  رأس  لزيتدة  التفضيلي  الحق 

االجتمتعي

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ديسمبر    5 اوم  ملراكش  التجترية 

19ف2 احت رقم 36فف11.

388 P

   STE OMRA THERM

  SARL AU

متجر رقم 272 عحبر 1 حي املسيرة 2 

مراكش

 13 بتتريخ  الوحيد  الشريك  قرر 

ديسمبر 19ف2 متالي :

ليصبن  الشركة  تسمية  تغير 
 LEADER » الجداد  االسم 

.« DEVELOPPEMENT
املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   2 بتتريخ  التجترية بمراكش 

19ف2 احت الرقم 9972ف1.
389 P

SODEFI SARL
ش.م.م

 رأسمتلهت ففف.فف1 درهم 
 11 زنقة عمتن الدار البيضتء
افويت حصص اجتمتعية

بتتريخ عرفي  عقد  بمقت�سى   - 
السيد  فوت  19ف2   نوفمبر   26  
عبد القتدر فترس و السيدة جيلبرت 
ففف.1 حصة من فئة  كتارين فترس 
فف1 درهم التي امتلكتنهت للسيد عبد 
السالم املرابط و شركة إفيسكو ش 
تغيير  بتلتتلي  و  اقبالنهت  اللذان  م  م 
األست�سي  للقتنون  و7   6 الفصلين 
مواصلة  الشركتء  قرر  كمت  للشركة 
ملهتمه  فترس  القتدر  عبد  السيد 
كمسير للشركة و تعيين السيد عبد 

السالم املرابط كمسير ثتني للشركة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -
الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 
19ف2-12-11احت  بتتريخ   البيضتء 

رقم 723172 
 من أجل التخليص و اإلشهتر 

390 P

  ETABLISSEMENT
    LOUIZIDA

الراسمتل : فففففف1 درهم املقر 
الزهور كبريس  زنقة   11 االجتمتعي 

ستبقت( الطتبق 3 الدار البيضتء
اعالن تعدالي

االستثحتئي  العتم  الجمع  قرر 
املحعقد بتتريخ 19 نوفمبر 19ف2 بعد 
وفتة السيد محمد املحصوري بتتريخ 
لوثيقة  ووفًقت  19ف2  نوفمبر  ف1 
العدول،  قبل  من  املسجلة  امليراث 
بتلصويرة  االبتدائية  املحكمة  في 
اوزيع  ام  19ف14/11/2  بتتريخ 
وريثه  على  االجتمتعية  الحصص 
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الوحيد السيد طترق املحصوري وفًقت 

فإن  وبتلتتلي   ، اإلسالمية  للشريعة 

على  هو  الحصص  الجداد  التوزيع 

الححو التتلي: السيد طترق املحصوري 

فففف1 حصة اجتمتعية

املجموع فففف1 حصة اجتمتعية

الحظتم  احداث   : الثتني  القرار 

األست�سي

تعيين اإلدارة

للشركتء  العتم  الجمع  قرر 

مهتم  إنهتء  إعالن  الي:  مت  بتإلجمتع 

املحصوري،  محمد  املتوفى  املدار، 

املحصوري  طترق  السيد  وتعيين 

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل 

 ، كمدار وحيد للشركة   BK356175

ملدة غير محدود وبأوسع الصالحيتت 

سيتم  الشركة.  عن  نيتبة  للتصرف 

إصالح أجره في وقت الحق

ستكون   : االجتمتعي  التوقيع 

اوقيع  خالل  من  ملزمة  الشركة 

السيد طترق املحصوري

املحكمة   في  القتنوني  اإلاداع  ام 

 25 في  البيضتء  الدار  ب  التجترية 

نوفمبر 19ف2 احت رقم 721155

إلى  تعدالهت  الشركة  قدمت 

البيضتء   بتلدار  التجتري  السجل 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر   25 بتتريخ 

53463

391 P

M.S.B. SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمستهم واحد

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املتواجد   M.S.B. SAKANE لشركة 

البيضتء  بتلدار  االجتمتعي  مقرهت 

 171 الرقم   1 الزنقة  الهدى  اجزئة 

سيدي مومن، ام إقرار مت الي :

احويل املقر االجتمتعي : 

7ف1  رقم  مڭتزة  سيصبن:  حيث 

شترع محمد اليتزيدي اجزئة الهدى 

سيدي مومن الدار البيضتء.

اإلاداع القتنوني:

ام ذلك بتملحكمة التجترية للدار 

وبتتريخ   722921 البيضتء احت رقم 

ف1 ديسمبر 19ف2.

392 P

«روليش ارتس»
 ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 رقم 7 زنقة سبتة اقتمة رامي 

الطتبق 2 مكتب رقم8

- الدار البيضتء -

افويت الحصص الجمتعية

استقتلة مسير

تعيين مسير جداد للشركة

االمضتء القتنوني للشركة

تعدال القتنون التتسي�سي للشركة

احيين القتنون التتسي�سي للشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

البيضتء  بتلدار  املحعقد  االستثحتئي 

بشركة  والختص   اكتوبر19ف2    11

املسؤولية  ذات  ارتس  فوليش 

املحدودة ورأسمتل اقدر ب ففف فف1 

درهم قرر مت الي :

الحصص  افويت  على  املوافقة 

االجتمتعية من طرف السيد عثمتني 

املهدي لفتئدة السيد امدر انس.

املهدي  عثمتني  السيد  استقتلة 

من مهتمه كمسير للشركة.

كمسير  انس  امدر  السيد  تعيين 

جداد للشركة.

التزام الشركة بتوقيع السيد امدر 

انس.

من  و36   7; 6 الفصل   تعدال 

القتنون التتسي�سي للشركة.

التتسي�سي  القتنون  احيين 

للشركة.

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 722894 .

393 P

رالش كاندي وكوم

ش.م

برأسمتل قدره ففف.ففف.1 درهم

املقر االجتمتعي : 413 شترع ابن 

اتشفين الدار البيضتء

س ت الدار البيضتء : 336453

الحظت الجمعية العتمة املوحدة 

في  املسجلة  19ف2  أغسطس   26 في 

19ف2  ديسمبر   11 البيضتء  الدار 

471183QCEف1913ف2  احت 

وفتة   - RE3926ف - OR35431

زمتمة  مفتتحة  السيدة  املرحومة 

إدارية واملرحوم السيد الرئيس إدارة 

اللواء محمد مراك�سي.

وفقت لذلك جدد االجتمتع العتم 

عضوية  مدة  سحوات  ست  ملدة 

املدارين التتليين :

السيد عبد الحكيم مراك�سي.

السيدة نتداة اتزي.

السيد عمر مراك�سي.

السيد متمون مراك�سي.

ويعين ملدة ست سحوات املسؤول 

التتلي :

 HN OMAL HOLDING شركة 

SA ويمثلهت اآلنسة عليت مراك�سي.

انتهي والاة أعضتء مجلس اإلدارة 

ديسمبر   31 في  أعاله  املذكورين 

24ف2.

املذكور  العتم  االجتمتع  عقب 

اجتمع املدارون في مجلس اإلدارة  في 

على تعيين السيد  19ف2  نوفمبر   26

عبد الحكيم مراك�سي رئيست احفيذات.

القتنونية  املستحدات  إاداع  ام 

املذكورة أعاله برابة كتاب املحكمة 

التجترية بتلدار البيضتء مؤرخ في 11 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 723153.
استخراج لذكرهت

394 P

VERSION PUB
SARL 

رأس متل قدره 10،000 درهم

 RUE -1املقر: الدار البيضتء ف

AHMED LAZRAK MAARIF

السجل التجتري 989ف17

التحتزل عن األسهم االجتمتعية ، 
وحجم املدار ، وتعيين املدار الجداد 

واحويل الشكل القتنوني للشركة.
وفًقت لالجتمتع العتم غير العتدي 

بتتريخ 22 نوفمبر 19ف2 ، قرر شركتء 

الشركة :

نقل األسهم :

العتم بعد االطالع على  االجتمتع 

أعمتل نقل األسهم بين:

 KHIDIOUI FARIDA السيدة 

تعطي للسيد عكي كريم  ف2 جزًءا(.

إلى  ابيع   AKKI SALIM السيد 

السيد AKKI KARIM  15 سهم(.

السيد AKKI REDA يعطي للسيد 

AKKI KARIM  15 جزًءا(.
 KHIDIOUI السيدة  استقتلة 

لـ  مشتركة  كمدارة   FARIDA

:VERSION PUB

 AKKI KARIM السيد  تعيين 

كمدار وحيد للشركة

ذات  شراكة  إلى  الشركة  احول 

مسؤولية محدودة

احداث القوانين

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 27 بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

نونبر 19ف2 احت الرقم 721575.

395 P

 AIN MEDIOUNA IMMO
SARL

على محضر الجمعية العتمة  بحتء 

ديسمبر   9 فى  املحعقدة  االستثحتئية 

 AIN MEDIOUNA لشركة  19ف2 

املسؤولية  ذات  شركة   IMMO

املحدودة قد قرر مت الي :
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السيد  حصة  فف5  افويت 

احواصلي عبدالرحيم لفتئدة السيد 

بن عتشور محمد

احواصلي  السيد  والاة  اجداد 

عبدالرحيم كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة

كتتبة  لدى  القتنونى  االاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  ديسمبر   12 اوم  بتلبيضتء 

احت رقم 9ف7233 واملقيدة بتلسجل 

التجتري احت رقم 9ف9ف42.

396 P

اسميديك

ESSMEDIC

رفع وخفض رأسمتل الشركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 3 بتتريخ  املحعقد  العتدي  الغير 

اسميداك  لشركة  19ف2  ديسمبر 

رأسمتلهت  املسؤولية  شركة محدودة 

بـ  مقرهت  والكتئن  درهم  ففف.ف6 

شترع الجوالن سيدي   16 بلوك   26

عثمتن الدار البيضتء اقرر مت الي :

ففف.ف6  رفع رأسمتل الشركة من 

بتكتتتب  درهم  فف2.ف31  إلى  درهم 

فف1  فئة  من  جدادة  حصة  2ف25 

درهم مسحدة إلى الشركتء كمت الي :

السكتتوي بوزكري 1251 حصة.

السكتتوي اونس 417 حصة.

السكتتوي سلوى 417 حصة.

نجم الدان خداجة 417 حصة.

من  الشركة  رأسمتل  خفض 

درهم  ففف.ف15  درهم إلى  فف2.ف31 

املتراكمة  الخستئر  ابتالع  طريق  عن 

بإلغتء 2ف16 حصة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ   723283 احت رقم  البيضتء 

12 ديسمبر 19ف2.

397 P

ENTRE ACHTEURS
شركة بين املشتران

افويت حصص
استقتلة مسير

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العتدي بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2 

لشركة بين املشتران شركة محدودة 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
والكتئن  درهم  ففف.فف3  رأسمتلهت 

وزنقة  بيرن  زنقة  بملتقى  مقرهت 

الدار  املستشفيتت  حي  بروفنس 
البيضتء واملسجلة بتلسجل التجتري 

احت رقم 3ف4165 ام اقرير مت الي :

املوافقة على افويت ففف3 حصة 

كمت الي :

السيد  لفتئدة  حصة  فف15 

بوزيدي عبد الغتني.

السيد  لفتئدة  حصة  فف15 

لغرابلي املصطفى.

قبول استقتلة السيدة علمي فتان 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

بوزيدي عبد الغني كمسير للشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

بتتريخ  61ف723  احت رقم  البيضتء 

11 ديسمبر 19ف2.

398 P

BRAVO SSP
حل الشركة

صبري  شترع    12 الرئي�سي  املقر 

الدار   6 الطتبق األول رقم  بوجمعة 

البيضتء

الرأسمتل ففف ف1 درهم 

السجل التجتري رقم 234783

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثحتئي للشركة املؤرخ في 29 نونبر 

االجتمتعي  بمقرهت  واملحعقد  19ف2 

اقرر متالي :

مسبقة  بصفة  الشركة  قفل 

ألوانهت.

مقر  احداد  و  املصفي  تعيين 

التصفية.

للشركة  االستثحتئي  العتم  الجمع 

القتدر  عبد  مبشور  السيد  عين 

املقر  وتعيين  للشركة  كمصفي 

12  شترع صبري بوجمعة  االجتمتعي 

الطتبق األول رقم 6 الدار البيضتء 

كمقر لتصفية الشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

9 ديسمبر 19ف2 احت رقم 722729.

399 P

اكول الحياني موض
ش.د.م م

اجتمع   عرفي  عقد  بمقت�سى 

الحيتني  اكول  الشركة  مستهمو 

موض بتتريخ 2 اوليو 19ف2 قرروا  مت 

الي : 
اكول  شركة  املسبق  االنحالل 

خداجة  تعيين   موض   الحيتني 

الحيتني  مصف لشركة حتمل بطتقة 

.BJ 3التعريف  ف517ف

مكتن  الشركة  مقر  احداد 

التصفية ..

6 85 رقم    املقر: حي الفراح زنقة 

 الدار البيضتء

وضعه  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بتتريخ بتلبيضتء  التجترية   بتملحكمة 

احت  19ف2  اغسطس   8

رقم7ف7112.

400 P

 ETUDES, TRAVAUX,

 SERVICES ET

ENVIRONNEMENT-

 MAROC
ش.م.م.

الفك املسبق للشركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر  فتان  بتتريخ  الإلستثحتئي 

لشركة  الإلجتمتعي  بتملقر  18ف2، 
ااتيد ارافو سيرفيس اي أونفيرونمون 

متروك ش.م.م. ام اقرير مــتالي :

الفك املسبق للشركة

فيليب  املسيران  سلط  اوقيف 

كتربو  متنييل  وخوسيه  كومب 

كومب  فيليب  وتعيين  فتلفيردي 

كمفكك

في  املسبق  للحل  املقر  اتبيث 
اشبيلية  زنقة   11 التتلي  العحوان 

بتلدار البيضتء

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ثم 

 2 في اـــتريخ  الضبط بتلدار البيضتء، 

 721 الرقم  احت  19ف2،  ديسمبر 

.963

401 P

CHARCUMAR
 SARL AU

سجل اجتري رقم927ف43

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتتريخ25 نونبر19ف2 اقرر متالي

- الحل املسبق للشركة

محمد  عطوف  السيد  تعيين   -

دمته كمسير  مصفي للشركة وخالء 

للشركة

مكتن  الشركة  مقر  تعيين   -
املجتطي  احمد  زنقة  للتصفية 13 

 8 رقم  األول  الطتبق  املعتريف 

البيضتء(

كتاب  لدى  القتنوني  االداع  ام 

التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف12/12/2  بتتريخ  بتلدار البيضتء 

احت عدد723251 .

402 P

مانلينك إكسبيغتيز كونصاي
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد

D 39، محج لال اليتقوت شقة

الدار البيضتء

اصفية وإنهتء نشتط الشركة
قرر  19ف2،  أكتوبر   31 بتتريخ 

«متنليحك  لشركة  الوحيد  الشريك 
رأسمتلهت  كونصتي»،  إكسبيغتيز 

ففف.ف1 درهم،
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 مقرهت االجتمتعي 39، لال اليتقوت 

مسجلة  البيضتء،  الدار   ،D شقة 

بتلسجل التجتري للدار البيضتء احت 
رقم 371725، مت الي :

حل الشركة قبل األجل واصفيتهت 

ابتداء من اتريخ 31 أكتوبر 19ف2.

تعيين السيد عبد الحق محصر، 

للشركة  كمصفي  الشركة،  مسير 

التي  االمتيتزات  جميع  من  وامكيحه 

اخول له القيتم بهذه املهمة.

بتملقر  التصفية  مقر  احداد 

االجتمتعي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  أنجز 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف2 احت  نونبر  بتتريخ21  البيضتء 

عدد 893ف72.
بمثتبة مقتطف وبيتن

عبد الحق محصر

مسير

403 P

 M.G.M شركة

CONSTRUCTION
حل مسبق

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العتدي بتتريخ ف3 نوفمبر 19ف2 

محدودة  شركة  بحتء  م.ج.م  لشركة 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
والكتئن  درهم  فففف1  رأسمتلهت 

مقرهت بحي موالي عبد هللا زنقة 212 

واملسجل  الدار البيضتء   44 الرقم 

بتلسجل التجتري احت رقم 9955ف2 

ام اقرير مت الي :

من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

للشركة  التتريخ وتعيين مصف  هذا 

السيد نذار الركراكي ؛

موالي  بحي  التصفية  مقر  تعيين 

 44 الرقم   212 زنقة  هللا  عبد 

الدار البيضتء.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

 723258 رقم  احت  بتلدار البيضتء 

بتتريخ 12 ديسمبر 19ف2.

404 P

 LES CHEMINS DE L’EVEIL
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

اصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

اكتوبر19ف2.،   31 بتتريخ  بتلبيضتء 

 LES لشركة  الواحد  الشريك  قرر 

شركة   ،  CHEMINS DE L’EVEIL

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد مت الي :

- اصفية الشركة.

- قرر الشركتء تعيين السيد ة كنزة 

بلغيتي للقيتم بتلتصفية.

- مقر التصفية هو :ف1 زنقة عبتس 

ابن فرنتس وزيس الدار البيضتء

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتلبيضتء في19ف27/11/2 احت عدد 

721536

405 P

 MAROCAINE DES

 PRESTATIONS ET DE

COMMERCE
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشريك  قتم  19ف2  ديسمبر   5

 MAROCAINE لشركة  الوحيد 

 DES PRESTATIONS ET DE

››COMMERCE

محمد  شترع  ف65  ب  املتواجدة 

– املحطة  حي   D53 الختمس شقة 

الدار البيضتء.

العتم  للجمع  محضر  بوضع 

االستثحتئي بتلقرارات التتلية : 

طلب  و  النهتئية  التصفية   *

الشطب للشركة. 

بكتتبة  ام  القتنوني  اإلاداع   -

التجترية  بتملحكمة  الضبط 

ديسمبر   11 اوم  بتلدار البيضتء 

19ف2احت رقم 723155.

406 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 
سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري  357611
قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 
 PRIKAL للشركة   19ف2  مترس   11
19ف2  15 مترس  SARL سجل بتتريخ 

قرر متالي
للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بفتس
السفلي  الطتبق  التجتري   املقر 
91 القديس لويس  إقتمة بفتس رقم 

اات سكتاو طريق عين شقف
تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 
الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 
 27 بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

مترس 19ف2 احت الرقم 697981.
407 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

 668 رقم  اجزئة  االجتمتعي  املقر 
سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري  357611
قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 
 PRIKAL للشركة   18ف4/12/2ف     
18ف7/12/2ف  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي
للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلدارالبيضتء
 7 محل رقم جب  املقر التجتري  
عين  مرجتن  اجتري  وجب8  مركز 
السبع  عين  بوسيط  السبع(حي 

الدارالبيضتء.
تعيين مسير للمحل.

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 
الشكليتت.

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

18ف14/12/2 احت الرقم 1ف6854
408 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري  357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة   19ف2   مترس   6

19ف2  15 مترس  SARL سجل بتتريخ 

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلجدادة

 13 محل رقم ب  التجتري   املقر 

وب14  مركز اجتري مرجتن الجدادة( 

الجدادة

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

19ف3/2ف/27 احت الرقم 697979.

409 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  18ف7/2ف/4ف 

18ف7/2ف/5ف  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي :

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بطحجة

املقر التجتري رقم 115 مكرر ب 

الطتبق 1  مركز اجتري طحجي ستي 

سحتر(ملبطة ففف.ف9 بي طحجة

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

18ف8/2ف/28 احت الرقم ف67517

410 P



1ف1 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  18ف6/2ف/1ف 

18ف6/2ف/5ف  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتملحمداة

املقر التجتري رقم ب31& ب32 

 مركز اجتري مرجتن محمداة (زنقة 

سكوندار 1ف1 املحمداة

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

18ف7/2ف/6ف احت الرقم 669674

411 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  17ف5/2ف/2ف 

17ف5/2ف/4ف  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بفتس 

املقر التجتري رقم 56 الطتبق 

السفلي مركز اجتري برج فتس شترع 

عالل الفت�سي فتس 

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

17ف2/ف/7ف احت الرقم ف63921

412 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  17ف7/2ف/ف2 

17ف7/2ف/ف2  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلدار البيضتء

املقر التجتري رقم س 28ف1 الحي 

الصحتعي  مركز اجتري ابن اتشفين (

عين برجة الدار البيضتء

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

17ف7/2ف/25 احت الرقم 674ف64

413 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  17ف5/2ف/2ف 

17ف5/2ف/4ف  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بطحجة

املقر التجتري رقم E47 الطتبق 

السفلي  مركز اجتري سكوالطو (

كليفورنيت اقتطع زنقة بوبحت وبحفسج 

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

17ف8/2ف/11 احت الرقم 642115

414 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  18ف1/2ف/25 

18ف3/2ف/18  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بمراكش

املقر التجتري رقم ر 22 و ر23 

الطتبق السفلي  مركز اجتري املزار (

الحي صحتعي اكدال مراكش 

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

18ف3/2ف/19 احت الرقم 11ف661

415 P

PRIKAL
رأسمتل فف.ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي اجزئة رقم 668 

سبيمو الحواصر الدار البيضتء

السجل التجتري 357611

قرر الجمع العتم االستثحتئي بتتريخ 

 PRIKAL للشركة  18ف5/2ف/22 

18ف5/2ف/28  بتتريخ  سجل   SARL

قرر متالي

للبيع  فرع  واستغالل  فتن  قرر 

بتلدار البيضتء

املقر التجتري رقم ل 1.16  مركز 

اجتري انفتبالس (شترع لكورنيش 

الدار البيضتء 

تعيين مسير للمحل

بهدف  مححهت  اتم  صالحيتت 

الشكليتت

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بتلدار البيضتء  التجترية 

18ف6/2ف/8ف احت الرقم 668595

416 P

RESTRAVAUX
SARL

رأسمتهت : فف,ففف.فف1 درهم
الجمع  قرارات  محضر  بموجب 
19ف2-11-ف3  بتتريخ  املحعقد  العتم 
قرر الشريك الوحيد للشركة متالي :

-استحتلة استمرار نشتط الشركة 
ألسبتب إقتصتداةو اراكم الخستئر

-التفريغ النهتئي و الكتمل و بدون 
احفظ للميسر عن والاته

اقرر  التتلية  الخالصتت  بعد  و 
مت الي :

الحل املسبق للشركة
الهتدي را�سي  تعيين السيد عبد 
القتطن  و   M35792ف و  ت  ب 
مجموعة   2 سالم  بتلدارالبيضتء 
الغالم  أهل   124 رقم   18 زنقة  ج 
مع  للشركة  مصفيت  البرنو�سي، 
إلامتم  الصالحيتت  كل  اخويله 

عمليتت التصفية.
في  التصفية  مقر  احداد 
فرحتت  زنقة   56 الدارالبيضتء، 

حشتد الطتبق 3 مكتب رقم 6.
القتنوني  اإلاداع  ام 
للدارالبيضتء  التجترية  بتملحكمة 
رقم  احت  بتتريخ19ف2-12-ف1 
الزمني  التجتري  السجل  و   722927

.35354
لإلشترة و البيتن

417 P

 « SOCIETE « DL SWIFT
 SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

قرروا  19ف2  نونبر   21 بتتريخ 
رأسمتلهت   «DL SWIFT شركة  شركتء 
زنقة   2 الكتئحة  درهم  ففف.ف1 
 4 الطتبق   12 الشقة  الصحوبر 
بتلسجل  واملسجلة   - البيضتء   -
 DL شركة  حل   ،379251 التجتري 
SWIFT» بسبب عدم مردوداتهت. كمت 
 KHADIJA LAKHDAR عين السيدة 
جميع  وإرستل  للشركة  مصفية 

املراسالت إلى العحوان التتلي :
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 LOT TAZI EL MILLOUDI RUE

N31 CALIFORNIE CASA 7ف 

9ف  بتتريخ  القتنوني  اإلاداع  وام 

التجترية  بتملحكمة  19ف2  ديسمبر 

بتلدارالبيضتء احت رقم 722722 

418 P

FIDAFOR

SARL

رأسمتلهت فففف1درهم

مقرهت االجتمتعي : شترع أنوال عمترة 

بلقتاد ط 2 رقم ف1

حل شركة ذات مسؤولية محدودة
بمقت�سى محضر الشريك الوحيد 

بتتريخ  الرحيم  عبد  أعراب  السيد 

19ف2/ف3/1ف، فتن الشريك الوحيد 

قرر مت الي :

- املوافقة على اقرير التصفية.

- اصفية الشركة.

- إنهتء عمليتت التصفية. 

- إلغتء السجل التجتري. 

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بوجدة  التجترية  بتملحكمة  القتنوني 

اوم 19ف27/11/2احت رقم 897. 
لإلشـترة والتنبـيـه

419 P

SAH CALL

 SARL

شركة محدودة املسؤولية 

قرروا  19ف2  نونبر   15 بتتريخ 

 «  SAH CALL شركة  شركتء 

 2 الكتئحة  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 

الطتبق   12 الشقة  الصحوبر  زنقة 

بتلسجل  واملسجلة   - البيضتء   -  4

 SAH 99ف388، حل شركة  التجتري 

كمت  بسبب عدم مردوداتهت.   «  CALL

AMAL SERGHINI- السيدة  عين 

للشركة  مصفية   MOKAOUAM

وإرستل جميع املراسالت إلى العحوان 

التتلي :

 17 RUE HAFID ESSALAFI

MAARIF - CASABLANCA

 9 بتتريخ  القتنوني  اإلاداع  وام 

التجترية  بتملحكمة  19ف2  ديسمبر 

بتلدارالبيضتء احت رقم 722725 

420 P

شركة بريكفاب أرريكا
املقر الرئي�سي 46 شترع الزرقطوني 

الطتبق 2 شقة 6 الدارالبيضتء

السجل التجتري 591ف38 

الدارالبيضتء

حل الشركة 
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثحتئي للشركة املؤرخ في 25 نونبر 

االجتمتعي  بمقرهت  19ف2واملحعقد 

اقرر مت الي : 

مسبقة  بصفة  الشركة  قفل   -

ألوانهت.

ابراهيم  واكي  السيد  تعيين 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

رقم JB256958 القتطن بدرب كحتوة 

كمصفي  بتهت  آات  شتوكة  بيوكرى 

للشركة.

الكتئن  االجتمتعي  املقر  تعيين 

 2 الطتبق  الزرقطوني  شترع   46 ب 

كمقر لتصفية  الدارالبيضتء   6 شقة 

الشركة.

ام اإلاداع القتنوني بتلـمحكمة   -

 11 بتتريخ  الدارالبيضتء  التجترية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 722764
مقتطف و بيتن 

421 P

STE OCEAN STORM
العتدي  الجمع  املحضر  على  بحتء 

املوافقة  اقرر  19ف2-12-4ف  بتتريخ 

على احويل االسهم

السيد  من  سهم  فف4  احويل 

امين  ابراهيم  الفتتح  عبد  احمد 

محمد  احمد  ايهتب  السيد  لصتلح 

احمد شعبتن

فف,ففف.فف1   : الشركة  رأسمتل 

درهم مقسم الى ففف1 حصة من كل 

فف1 درهم

محمد  احمد  : ايهتب  -السيد 

احمد شعبتن فف6 حصة

الفتتح  عبد  احمد   : -السيد 

ابراهيم امين فف4 حصة

S.A.R.L : الشكل القتنوني

االبتدائية  بتملحكمة  االاداع  ام 

بطتنطتن احت رقم : 317 بتتريخ -12

19ف12-2.

422 P

 SOCIETE *GRENN

* MIRACLES
 S.A.R.L

 Au Capital de 100.000,00

.DIRHAMS

 DOUAR AIN ANNAKHILA

 OULED DAHOU TEMSIA AIT

MELLOUL

اـأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بين الشركتء 

19ف5/12/2فاأسست  املؤرخ بتتريخ 

املحدودة.  املسؤولية  ذات  شركة 

وعحتصرهت كتلتتلي :

اسم  احمل  الشركة   : التسمية 

«كرين ميغتكل ش.م.م. 

و  «إنتتج  االجتمتعي  الغرض 

اصنيع الزيوت اإلعشتب, االستيراد و 

التصدار

املقر االجتمتعي : دوار عين الحخلة 

أوالد الداحو التسمية اات ملول 

في  حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف1  الى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 

للحصة.

اخويل  ام   : واإلمضتء  التسيير 

طالل   : إلى السيد  التسيير واإلمضتء 

بن عبد الرحيم بن بدوي الحربي.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ثم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 
 4587 رقم  احث  بتنزكتن  االبتدائية 

بتتريخ 19/12/16ف2
من أجل النسخة والبيتن 

عـن الـمسـيـر

423 P

STE NOUN INFO
sarl AU

Au Capital de 100 000,00 Dhs
 Siège Social : HAY ZAOUIA

TIJANIA ASSA
ICE  : 002378371000020

اـــأسيــس
بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  اأسيس  ام  19ف9/12/2ف، 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بتملميزات التتلية :
NOUN INFO : التسمية

الزاوية  حي   : االجتمتعي  املقر 
التجتنية است.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمـــــــــــــتل 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف1 درهم.
اجهيزات  في  التجترة   : الهـــــــــــــــــدف 
 // االلكترونية  اآلالت  و  املكتاب 

مقتول في أشغتل مختلفة. 
املسير القتنوني : كلثومة اقدا . 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بكلميم  االبتدائية 
19ف16/12/2 احت رقم 19ف525/2
424 P

STE ABDO IKHWAN
« SNC » 

Au Capital de 100 000,00 Dhs
 Siège Social : BOULEVARD

 HASSAN II HAY EL MARKAZE
.ASSA

ICE  : 002374374000075
اـــأسيــس

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  اأسيس  ام  19ف12/2/ف1، 

التضتمن بتملميزات التتلية :
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ABDO IKHWAN : التسمية
الحسن  شترع   : االجتمتعي  املقر 

الثتني حي املركز أست. 
درهم  ففف.فف1   : الرأسمـــــــــــــتل 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف1 درهم.
األشغتل  في  مقتول   : الهـــــــــــــــــدف 

الفالحية . 
أحمد  السيد   : القتنوني  املسير 

عستل. 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بكلميم  االبتدائية 
19ف16/12/2 احت رقم 19ف526/2
425 P

 STE AUTO ECOLE EL
 GHILANI

 «SARL»
إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  اأسيس  ام  19ف2/ف1/ف3 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التتلية :
 STE AUTO ECOLE EL : التسمية

«GHILANI   «SARL
الحسن  شترع   : املقر االجتمتعي  
الوطية،  االمل،  اجزئة  الثتني، 

طتنطتن.
درهم  فف,ففف.فف1   : الرأسمتل 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف,فف1 دراهم.
الهدف : تعليم السيتقة.

الشركتء : الغيالني نجتة، مغربية، 
 ،1977/11/18 بتتريخ  مزدادة 

. JF2ب.ت.و 64فف
مزداد  مغربي،  بكتر،  الغيالني 
رقم  ب.ت.و  9/19ف/1988،  بتتريخ 

.JF3734ف
مزداد  مغربي،  الغتلي،  الغيالني 
رقم  ب.ت.و  6/25ف/1984،  بتتريخ 

.JF32321
ابتدئ من فتان   : السحة املتلية  
ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة

: تسير الشركة حتليت من  التسيير 

طرف :

الغيالني نجتة ملدة غير محددة.

بتملحكمة  ام   : التجتري  السجل 

بتتريخ  بطتنطتن  االبتدائية 

19ف12/12/2 احت رقم 1ف52.

426 P

STE ANAHAJ TRAVAUX

SNC

إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ثم  19ف8/11/2ف 

التضتمن ذات املميزات التتلية :

 STE ANAHAJ  : التسمية 

«TRAVAUX «SNC

املقر االجتمتعي : الرقم ف24، بلوك 

ب، مشروع الوحدات، طتنطتن.

فف,ففف.فف1درهم    : الرأسمتل 

فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف,فف1 دراهم.

الهدف : كراء معدات البحتء.

الشركتء : امهيمتر حمتدي، مغربي، 

9/1985ف/19، ب.ت.و  مزداد بتتريخ 

. JF32789 رقم

مزدادة  مغربية،  ربتب،  نتدار 

رقم  ب.ت.و  3/12/1991ف،  بتتريخ 

.JF4647ف

ابتدئ من فتان   : السحة املتلية  

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة

: تسير الشركة حتليت من  التسيير 

طرف :

امهيمتر حمتدي ملدة غير محددة.

بتملحكمة  ام   : التجتري  السجل 

بتتريخ  بطتنطتن  االبتدائية 

19ف6/12/2ف احت رقم 5187. 

427 P

 STE TRANSPORT

 ELOIAABANE SNC
إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ثم  19ف27/11/2 

التضتمن ذات املميزات التتلية :

 STE TRANSPORT  : التسمية 

«ELOIAABANE «SNC

 ،583 الرقم   : االجتمتعي   املقر 

اجزئة بئرانزران، طتنطتن.

فف,ففف.فف1درهم    : الرأسمتل 

فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف,فف1 دراهم.

الهدف : نقل االسمتك

نقل البضتئع لحستب الغير.

الشركتء : الوعبتن محمد، مغربي، 

22/12/1989، ب.ت.و  مزداد بتتريخ 

. SJ238رقم 5ف

مزدادة  مغربية،  انكية،  الوعبتن 

رقم  ب.ت.و  1982/ف15/1،  بتتريخ 

.SH12852ف

ابتدئ من فتان   : السحة املتلية  

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة

: تسير الشركة حتليت من  التسيير 

طرف :

الوعبتن محمد ملدة غير محددة.

بتملحكمة  ام   : التجتري  السجل 

بتتريخ  بطتنطتن  االبتدائية 

19ف16/12/2 احت رقم 7ف52. 

428 P

STE SIDACO
«SARL A.U»

إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة
بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ام  19ف12/11/2 

ذات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد املميزات التتلية :

 STE SIDACO   : التسمية 

««SARL A.U

املقر االجتمتعي  : الرقم 31، شترع 

الحسن الثتني 2، طتنطتن.

درهم  فف,ففف.فف1   : الرأسمتل  

فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف,فف1 درهم.

الهدف : احويل االموال. 

الشريك الوحيد

سداتي،  العربي  الدان  لستن   :  

1ف/1ف/1973  بتتريخ  مزداد  مغربي، 

.JF12957 اقت طتطت، ب.ت.و رقم

ابتدئ من فتان   : السحة املتلية  

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة

: تسير الشركة حتليت من  التسيير 

طرف :

السيد لستن الدان العربي سداتي 

ملدة غير محددة.

بتملحكمة  ام   : التجتري  السجل 

بتتريخ  بطتنطتن  االبتدائية 

19ف16/12/2 احت رقم.5213 

429 P

 STE PRO TRAV SUD
«SARL A.U»

إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة
بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ام  19ف19/11/2 

ذات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد املميزات التتلية :

 STE PRO TRAV SUD  : التسمية

««SARL A.U

املقر االجتمتعي  : الرقم 55، بلوك 

I، اجزئة الوحدات، طتنطتن.

درهم  فف,ففف.فف1   : الرأسمتل  

فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف,فف1 درهم.

الهدف : البحتء واألشغتل املختلفة

الوستطة التجترية 

حيتة،  احقي   : الوحيد  الشريك 

مغربية، مزدادة بتتريخ 3/22ف/1982 

.JF31731 بطتنطتن، ب.ت.و رقم

ابتدئ من فتان   : السحة املتلية  

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة
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: تسير الشركة حتليت من  التسيير 

طرف :

غير  ملدة  حيتة  احقي  السيدة 

محددة.

بتملحكمة  ام   : التجتري  السجل 

بتتريخ  بطتنطتن  االبتدائية 

19ف17/12/2 احت رقم.5211 

430 P

 «STE MARZAK PUITS «SNC

إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة
بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ثم  19ف3/12/2ف 

التضتمن ذات املميزات التتلية :

 STE MARZAK PUITS : التسمية

«SNC

املقر االجتمتعي  : الرقم 28، زنقة 

الحتجب بن اعيش، طتنطتن.

فف,ففف.فف1درهم    : الرأسمتل 

فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف,فف1 دراهم.

الهدف : قيتس ارافتع صبيب املتء

قيتس قوة البئر

كراء املعدات واستيراد االالت.

مغربي،  ملين،  مرزاق   : الشركتء 

5/1975ف/16، ب.ت.و  مزداد بتتريخ 

. JF17994 رقم

مزدادة  مغربية،  مرزاق خداجة، 

رقم  ب.ت.و  11/1969/ف1،  بتتريخ 

.JF12313

ابتدئ من فتان   : السحة املتلية  

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة

: تسير الشركة حتليت من  التسيير 

طرف : مرزاق ملين ملدة غير محددة.

بتملحكمة  ام   : التجتري  السجل 

بتتريخ  بطتنطتن  االبتدائية 

19ف17/12/2 احت رقم 9ف52. 

431 P

STE GOLDEN KALAM «SNC
إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ام  19ف21/11/2 

التضتمن ذات املميزات التتلية :

 STE GOLDEN التسمية 

«KALAM «SNC

 468 الرقم  االجتمتعي   املقر 

التجزئة الواقعة غرب مدرسة االمير 

موالي عبدهللا حي الصحراء طتنطتن

فف,ففف.فف1درهم  الرأسمتل  

فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف,فف1 دراهم.

الهدف  - خدمتت الطبتعة٬ مكتبة.

 ، : فتطمة الزهراء روحة  الشركتء 

مغربي، مزداد بتتريخ 27/11/1977 ، 

JF 22835 ب.ت.و رقم

مزداد  مغربي،   ، سراج  فتطحة 

G14527بتتريخ 1943 ، ب.ت.و رقم ف

فتان  من  ابتدئ  املتلية   السحة 

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة

حتليت  الشركة  تسير  التسيير 

روحة  الزهراء  فتطمة   -  : من طرف 

غير  ملدة  مسيراتن  سراج  فتطحة  و 

محدودة.

بتملحكمة  ام  التجتري  السجل 

بتتريخ  بطتنطتن  االبتدائية 

19ف11/12/2 احت رقم5199 

432 P

TIWALINE OPTIC
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 

القوانين  وضع  ام  18ف6/2ف/26 

األستسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التتلية :

TIWALINE OPTIC التسمية -

- الشكل القتنوني : شركة محدودة 

املسؤولية. 

- الهدف : نظتراتي

-املقر االجتمتعي 14 شترع اخحوش 

عمترة اوشن البتطوار اكتدار

في  حدد  االجتمتعي  -الرأسمتل 

فف, ففففف1 درهم مقسم إلى ففف1 

املمثلة  هم  در  فئةفف1  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 

- السيد محمد اشبتر فف5حصة.

اشبتر  خداجة  السيدة   -

ف25حصة.

اشبتر  فتطمة  السيدة   -

ف25حصة.

مونية  السيدة  عينت   : -التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  اكرامو 

محددة.

- املدة : 99 سحة

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

18ف13/11/2احت  بتتريخ  بأكتدار 

رقم 79918
املسير 

433 P

STE LAGMA
SARL

اأسيس شركة
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القتنون  وضع  ام  19ف2  نوفمبر   7

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة احمل الخصتئص التتلية :

LAGMA SARL : التسمية

SARL : الشكل

دراسة واحفيذ مشتريع   : املوضوع 

بتلتحقيط،  الرش،  طريق  عن  الري 

وإنجتزات  الحفتثة  الطتئرات  عمد، 

بواسطة  األحواض  من  مختلفة 

الزراعي،  والعمل  الجغرافي  الغشتء 

االستيراد والتصدار.

 19 رقم  شقة   : االجتمتعي  املقر 

الفرح  حي  دار  الدار  شترع  مكرر 

بنسركتو اكتدار.

مدة الشركة : ففف.فف1 درهم
عبد الصمد الغمزاوي   : التسيير 

وعي�سى املش.

لدى  القتنون  اإلاداع  ام  لقد 
التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
بتتريخ  88897 رقم  احت   أكتدار 

12 ديسمبر 19ف2.
434 P

أكتدار كون�سي

AGADIR CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم

العحوان : عمترة إفران بلوك أ شترع املقتومة 

أكتدار

الهتاف : 4ف.فف.5.28.22ف

لفاميلة
L’FAMILA

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : رقم 4 بلوك 114 
حي حسني اكتدار

التأسيس
بتتريخ عرفي  عقد   بموجب 
الحظتم  وضع  19ف2  نوفمبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

محدودة بتلخصتئص التتلية  :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
التسمية : لفتميلة.

الهدف االجتمتعي : هدف الشركة 
بتختصتر :

املطعمة.
املقر االجتمتعي : رقم 4 بلوك 114 

حي حسني اكتدار.
املدة : 99 سحة.

ابدأ في فتان احتار   : السحة املتلية 
وانتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.

الشركة  رأسمتل   : الرأسمتل 
ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 
للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 
على  الشركتء  بين  موزعة  الواحدة 

الشكل التتلي :
فف3  بومتن  الغني  عبد  السيد 

حصة.
ف25  منزار  اات  الحسين  السيد 

حصة.
ف45  ركراكي  املتلك  عبد  السيد 

حصة.
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التسيير : ام تعيين كمسير للشركة 

حتمل  ركراكي  املتلك  عبد  السيد 

 EE275772 رقم  الوطحية  للبطتقة 

املقيم في اجزئة املصمودي رقم 235 

اتركة مراكش.

سجل  في   : القتنوني  اإلاداع 

 6 بتتريخ  ألكتدار  التجترية  املحكمة 

نوفمبر 19ف2 احت رقم 88837.
للخالصة والبيتن

أكتدار كون�سي ش.م.م

435 P

AS JARDINAGE
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 طبقت للعقد املؤرخ في 26 أغسطس

محدودة  شركة  اأسيس  ام  19ف2 

املسؤولية بتلخصتئص التتلية :

.AS JARDINAGE : االسم

الهدف : تهيئة وازيين الحدائق.
ففف.فف1   : املجموع  رأسمتل 

درهم.

.SAMI ELHAFIDI : التسيير

اجزئة   6 بلوك   : املقر االجتمتعي 

حي الفتن املسيرة آات ملول.

املدة : 99 سحة.

.ICE : 45فففف2311185فف

للمجموعة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 بتلسجل التجتري بتملحكمة االبتدائية
بتنزكتن احت رقم 8657 رقم السجل 

التجتري 19195.

436 P

STE TREASURS LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد
 24 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر 19ف2 اأسست الشركة طبقت 

للقوانين املعمول بهت :

 TREASURS  : التجتري  االسم 

.LAND

تسويق واصدار  إنتتج،   : الهدف 

الزيوت الغذائية.

املدة : 99 سحة.

الراسمتل : ففف.ف1 درهم.

اتعالت  مركز   : االجتمتعي  املقر 

اتسكدلت آات بتهت.

من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

فتان احتار إلى 31 ديسمبر من كل سحة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد بوحبة حسن.

ام اإلاداع القتنوني لكل الوثتئق 

بكتتبة  الشركة  بتأسيس  املتعلقة 

بإنزكتن  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر   26 بتتريخ 

.4447

437 P

 STE BADILMAR SERVICE

 SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقت 

شركة  اأسيس  ام  19ف28/11/2 

بتلخصتئص  املسؤولية  محدودة 

التتلية  : 

 BADILMAR SERVICE  : االسم 

 SARL

التغذاة العتمة بحصف   : الهدف 

و  االستيراد   - التجترة   - الجملة 

التصدار

ففف.فف1   : املجموعة   رأسمتل 

درهم

التسيير : السيد محمد طه بعدي 

و السيد عتدل أبو الفضل 

رقم   1 شقة   : االجتمتعي  املقر 

5346 شترع اليوسفية الحي املحمدي 

اكتدار 

املدة  : 99 سحة

للمجموعة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلسجل التجتري بتملحكمة التجترية 

بتتريخ   88874 رقم  احت  بأكتدار 

19ف12/2/ف1

438 P

 STE AI LONG
S.A.R.L

اأسيس الشركة
- بموجب عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
الشركة  اأسيس  ام  19ف3/12/2ف 

ذات املميزات التتلية :
 STE AI »  : االجتمتعية  التسمية 

 « LONG sarl
و  اصدار   : االجتمتعي  الهدف 

استيراد البضتئع.
رقم369،اجزئة   : املقر االجتمتعي 

الصفتء، بالد السالمة، اات ملول.
.فف1  ففف   : الرأسمتل االجتمتعي 
درهم مجزأة إلى ففف1 حصة من فئة 

فف1 درهم للحصة الواحدة
التسيير : ام تعين السيد قصبتوي 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  أاوب 

محدودة.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التأسيس النهتئي
ام اإلاداع القتنوني لدى مصلحة 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
احت  19ف12/12/2   : انزكتن بــتتريخ 

رقم 4564.
439 P

 AGRICOLE ORTAN SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة 
وعحوان مقرهت االجتمتعي اجزئة 
الحجتح الشقة في الطتبق الثتني 

السطتح - ففف83 اترودانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجتري : 

6449
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  غشت   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

محدودة بتملميزات التتلية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشركة  تسمية  محدودة.  مسؤولية 
بمختصر  االقتضتء  عحد  متبوعة 
 AGRICOLE ORTAN  : تسميتهت 

.SOUSS
غرض الشركة بإاجتز : - عمليتت 

اإلنتتج الفالحي.

- احويل وتعبئة و تغليف املحتجتت 
معتلجتهت  أو  عليهت  الحصول  ام  التي 

من قبل الشركة.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الثتني  الطتبق  في  الشقة  الحجتح 
السطتح - ففف83 اترودانت املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

 : الشركة  رأسمتل  مبلغ 
فف.فف4.152.4 درهم، مقسم كتلتتلي :

السيد محمد اات زوهو  : 762 ف2 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد عبد الرحمتن اات الحتج  
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ف2   762  :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
: الشركتء  ومواطن   وصفتت 
الحصن   : زوهو  اات  محمد  السيد 
ففف83   - اترغونت  بتب  خترج 

اترودانت املغرب.
السيد عبد الرحمتن اات الحتج 
ففف83  :جحتن التصريف املحتاطة - 

اترودانت املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

ومواطن مسيري الشركة :
السيد محمد اات زوهو : الحصن 
ففف83   - اترغونت  بتب  خترج 

اترودانت املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 19 بتتريخ  بتترودانت  االبتدائية 

شتحبر 19ف2 احت رقم 1393.
440 P

مكتب حستبتت سروا
ش.م.م

عمــترة دامو شــترع محمد الستدس اات ملــول
الفتكس : 65-22-24-28ف
الهتاف : 46-72-24-28ف

STE  CO TRADING
SARL

رأسمتلهت : Dhsفف,ففف.فف1 درهم 
إعالن بتأسيس شركة

اأسست  عرفي  عقد  وبموجب 
شركة دات املسؤولية املحدودة احت 
 STE CO » إسم 19ف3/12/2ف بتتريخ

TRADING » SARL
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- هدفهت : * االستراد و التصدار.
*التجترة.

رقم  شقة   : التجتري  -العحوان 
ايليال  الولفت  التتني شترع  الطتبق   4

اكتدار.
درهم  فف,ففف.فف1  رأسمتلهت   -
كل  قيمة  حصة  إلىففف1  موزعة 
كمت  موزعة  دراهم،  فف.فف1  حصة 

الي :
*السيد عمتد بوشكو : ف75 حصة

ف25   : شكو  بو  محمد  *السيد 
حصة

تسيير الشركة ام تعيين السيد   -
عمتد بوشكو مسيرا الشركة ملدة غير 
محدودة مع اخويله كتمل الصالحيتت 

حسب القتنون األست�سي للشركة.
اتريخ  من  سحة   99  : املدة   -

اأسيسهت.
بمكتب  ام  القتنوني  اإلاداع   -
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتتريخ   88858 رقم  احت  بتنزكتن 

19ف9/12/2ف
 STE CO شركة  سجلت   -
بتلسجل التجتري   TRADING SARL
بتتريخ   41865 رقم  احت  بتكتدار 

19ف12/2/ف1
441 P

« HIBZIYA» SNC
إعـــــــالن عن إنشـــتء شركـــــة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  اأسيس  ام  19ف2/ف31/1 

التضتمن ذات املميزات التتلية :
« HIBZIYA» SNC : التسمية

: بشترع ابن سيحت  املقر االجتمتعي 
حي ايرت السفلى بلوك س الزنقة 1ف 

رقم 2ف كلميم.
الرأسمتل : فففف1 درهم مقسمة 
على فف1 حصة من فئة فف1 درهم. 

الهدف : مخبزة و حلويتت 
اوبيروك  السيدة   -  : الشركتء 
1/1985ف/8ف  مزدادة بتتريخ  اسية، 
و  إفني  سيدي  إقليم  املو  بتحين 
الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتملة 

رقم AB613876  ف5 حصة(

الرحيم  عبد  الزيتني  السيد   -

بقلعة  78ف1/1ف/1ف  بتتريخ  مزداد 

السراغحة و الحتمل لبطتقة التعريف 

الوطحية رقم I456947   ف5 حصة(

ابتدئ من فتان   : السحة املتلية  

ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة

: تسير الشركة حتليت من  التسيير 

طرف السيدة اسية اوبيروك ملدة غير 

محددة.

بتملحكمة  ام   : التجتري  السجل 

بتتريخ  بكلميم  االبتدائية 

19ف4/12/2ف احت رقم 5ف27.

442 P

 Société HB IFRDA IMPORT

EXPORT
 sarL

شركة ذات مسؤولية محدود ة 

فف.ففف.فف1 درهم

مقرهت الجتمتعي : ط1عمترة 17كراج 

7 ٱمتل 2بنسركتو آكتدار

بتتريخ  املحرر  للعقد  ابعت 

شركة  اأسيس  ام  19ف26/11/2 

على  احتوي  املسؤولية  محدودة 

امليزات التتلية :

 Société HB IFRDA  : التسمية 

 IMPORT EXPORT sarL

ط1عمترة   : االجتمتعي  املقر 

17كراج 7 ٱمتل 2بنسركتو آكتدار

الرأسمتل : فف.ففف.فف1 درهم

النشتط التجتري : 

اصدار و إستراد 

الربن : اقتطع 5 بتملتئة من األربتح 

الصتفية من اجل االحتيتطي القتنوني

ألسيد  تعيين  ام   : التسيير 

أنجترحفيض وألسيد أبردجى ابراهيم 

لتسير ألشركة

السحة االجتمتعية : من فتان احتار 

الى غتاة 31 من ديسمبر.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجتري

و قد ام اإلاداع القتنوني بتملحكمة 

بتتريخ  بتكتدار  التجترية  أملحكمة 

19ف16/12/2 احت عدد 88944
بمثتبة مقتطف و بيتن

443 P

مكتب حستبتت شحودي
زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شترع املقتومة اات ملول 

، ف8615، بتات ملول املغرب

GUERDJIL TRANS 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعحوان مقرهت االجتمتعي :زنقة 

اجزئة العينت رقم 671 القليعة 

بتات ملول املغرب

رقم التقييد في السجل التجتري : 

19535

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعداد  ام  19ف2  ديسمبر  من  2ف 

ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيدبتملميزات التتلية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهت  بمختصر  االقتضتء 

 GUERDJIL TRANS SARL: 

غرض الشركة بإاجتز :

مقتولة للحقل لحستب الغير 

اجزئة   :  : عحوان املقر االجتمتعي 

العينت رقم 671 القليعة بتات ملول 

املغرب.

من  اأسست  التي  املدة 

سحة.  99  : الشركة   أجلهت 

ففف.فف1   : الشركة  رأسمتل  مبلغ 

:السيد  كتلتتلي  مقسم  درهم، 

فف9حصة   : الهتدي  عبد  الغحدور 

السيد  و  للحصة  فف1درهم  بقيمة 

الغحدور نورالدان : فف1حصة بقيمة 

فف1درهم للحصة.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
:السيدالغحدور  ومواطن  وصفتت 

عبدا لهتدي 
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
السيد   : ومواطن مسيري الشركة   
املغرب. الهتدي  عبد   الغحدور 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
12من  بتتريخ  بتنزكتن  االبتدائية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 4565
445 P

KAFINA IMPORT EXPORT
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقت 
شركة  اأسيس  ام  19/11/12ف2 
بتلخصتئص  املسؤولية  محدودة 

التتلية :
 KAFINA IMPORT  : االسم 

EXPORT
الهدف : االستيراد و التصدار 

DH 2رأسمتل املجموع : فففف
املسير : اند عبد الرحمتن نتداة 

املقر االجتمتعي : زنقةف3ف1 الرقم 
6ف اراست إنزكتن 
املدة : سحة99.

للمجموعة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتملحكمة  التجتري  بتلسجل 
 4512 رقم  احت  بإنزكتن  االبتدائية 

بتتريخ3ف/19/12ف2
446 P

STE ISSAM FISH
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك واحد

رأسمتلهت : فف.ففف.فف1 درهم
املقر االجتمتعي : عحد رقم 1 عمترة 
طترق اقتطع شترع موالي اسمتعيل 

و زنقة الكوفة حي النهضة اكتدار
اأسيس شركة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين  وضع  ام  19ف2،  29نونبر 

الشركة ذات امليزات التتلية :
  STE ISSAM FISH  : 1 - التسمية 

S.A.R.LAU
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- الشكل القتنوني : شركة ذات   2
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد

S.A.R.LAU
3 - الهدف : شراء و بيع االسمتك 
الطرية و املجمدة بتلجملة و نصف 

الجملة.
رقم  عحد   : االجتمتعي  املقر   -  4
موالي  شترع  اقتطع  طترق  عمترة   1
اسمتعيل و زنقة الكوفة حي النهضة 

اكتدار.
ابتدءا من  سحة   99  : املدة   –  5

اتريخ التأسيس.
مبلغ  في  حدد   : رأسمتل   -  6
ففف1  الى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

حصة من فئة فف1 درهم.
إلى  أسحد  التسيير   : التسيير   -  7

السيد ادا افقير الحسين.
ام بكتتبة   : اإلاداع القتنوني   -  8
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتتريخ   88915 رقم  احت  ألكتدار 

19ف13/12/2.
من اجل النسخة و البيتن عن املسير :

السيد ادا افقير الحسين

447 P

CABINET SABCONSULTING

NAAS TRANSIT
إعالن اأسيس شركة 

ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقت 
شركة  اأسيس  اقرر  19ف2/ف21/1 

بتملواصفتت اآلاية :
.NAAS TRANSIT : التسمية

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية

الطتبق   8 رقم   : االجتمتعي  املقر 
شترع الحسن  عمترة اومليل،  األول، 

الثتني أكتدار. 
رأس املتل : ففف.فف1 درهم.

املسير  : ختلد نعيمي.
 31 احتار الى   1 : من  السحة املتلية 

ديسمبر.
الهدف : وكيل شحن.

الضبط  كتاب  لدى  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بتكتدار  التجترية  للمحكمة 

19ف11/12/2 رقم 88888.
448 P

M.R LOGISTIQUE
اإلشهتر القتنوني

العتم  الجمع  محضر  حسب   -
19ف15/12/2 قرر  التأسي�سي بتتريخ 
M.R LOGISTIQUE– شركة  شركتء 
محدودة  مسؤولية  ذات   -SARL

فف,ففف.فف1 درهم متالي :
بلوك د   88 برقم   : مقر الشركة   -

حي املسيرة أات ملول. 
- رأس املتل حدد في فف,ففف.فف1 
حصة  ففف1  إلى  مقسومة  درهم   :
فف1درهم الواحدة وموزعة  من فئة 

كتلتتلي :
- بحمسعود املصطفى فف5 حصة 

- اوسفي رشيدة  فف5 حصة
 : : من أهداف الشركة  - املوضوع 
–الحقل الوطني و الدولي للبضتئع   1

لحستب الغير.
قرر الجمع العتم أن   : التسيير   -
-M.R LOGISTIQUE–SARL شركة 
سيسيرهت السيد بحمسعود املصطفى 

ملدة غير محدودة.
القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع   -
بمداحة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
احت  19ف13/12/2  بتتريخ  انزكتن 
رقم  التجتري  السجل   4581 رقم 

 19551
449 P

 LOUBNA AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة

وعحوان مقرهت االجتمتعي اجزئة 
الحجتح الشقة في الطتبق الثتني 

السطتح - ففف83 اترودانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجتري 

6451:
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  غشت   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

محدودة بتملميزات التتلية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة .
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  االقتضتء 

.LOUBNA AGRICOLE

غرض الشركة بإاجتز : - عمليتت 
اإلنتتج الفالحي.

- احويل وتعبئة و تغليف املحتجتت 
معتلجتهت  أو  عليهت  الحصول  ام  التي 

من قبل الشركة.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الثتني  الطتبق  في  الشقة  الحجتح 
السطتح - ففف83 اترودانت املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

 : الشركة   رأسمتل  مبلغ 
فف,فف3.553.6 درهم، مقسم كتلتتلي :
السيد عبد الرحمتن اات الحتج  
درهم  فف1  حصة بقيمة   17  786  :

للحصة .
 17  786  : جبهة   اوسف  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد عبد الرحمتن اات الحتج    
: جحتن التصريف املحتاطة - ففف83 

اترودانت املغرب.
رقم  فيال   : جبهة   اوسف  السيد 
 - السوي�سي  حي  بروكسيل  زنقة  3ف 

فففف8 اكتدار املغرب.
والعتئلية  الشخصية  -األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة :
السيد عبد الرحمتن اات الحتج  : 
ففف83   - جحتن التصريف املحتاطة 

اترودانت املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بتترودانت   االبتدائية 

19 شتحبر 19ف2 احت رقم 1394.
450 P

SONEGAGE
 Sarl

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقت 
شركة  اأسيس  ام  19ف2/ف11/1 
بتلخصتئص  املسؤولية  محدودة 

التتلية : 
SONEGAGE – االسم  : سونگتج
اصدار   – بحتء  :مقتولة  الهدف   

واستيراد.

ففف.ف12   : الشركة  رأسمتل 
درهم.

املسير : عبد هللا حدجي.
املقر االجتمتعي : الطتبق األر�سي، 

رقم 4523 الحي املحمدي اكتدار.
املدة  : 99 سحة.

بمكتب  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 
 11 بتتريخ   88886 بأكتدار احت رقم 

ديسمبر 19ف2.
مقتطف قصد االشهتر.

451 P

 SOCIETE IMPRIMERIE »
 MAROCAINE

 D’IMPRESSION ET DE PUB
«SIMIP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الشركتء  بين  بمقت�سى عقدعرفي 
بتكتدار،  19ف2/ف16/1،  بتتريخ 
لشركة  األست�سي  القتنون  وضع  ثم 
احمل  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصتئص التتلية :
 SOCIETE <<  : التسمية 
 IMPRIMERIE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE PUB

>>SIMIP
– الطبتعة  :اعمتل  -الهـــــدف 

التواصل واإلشهتر...
الطتبق السفلي   : املقر اإلجتمتعي 

رقم 651 حي ادارت انزا- اكتدار.
سحة إبتداءا من اتريخ   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.
ففف.فف1   : الشركة  -رأسمتل 
حصة  ففف.ف1  إلى  مجزئ  درهم 
دراهم موزعة  ف1  بقيمة  اجتمتعية 

على الشركتء كتالتي  :
- جمتل اخويري ففف9 حصة 

- احمد بيدو فف5 حصة 
- سفيتن نعوم فف5 حصة 

التسيير و التوقيع : الشركة مسيرة 
من طرف السيد جمتل اخويري.- 

املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ثم 
19ف13/12/2  اوم  بتكتدار  التجترية 

احت رقم 19/88923.
452 P
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Cabinet MASDAC

 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA

et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 59-89-22-28-5ف

STE TFS FRUITS
العتم   الجمع   بمقت�سى محضر  

والذي  19ف2  4ف/12/  في  املحعقد  

ذات  شركة  اأسيس  بموجبه  ام 

مسؤولية محدودة مميزاتهت كتلتتلي :                

 STE TFS  : التجتري  االسم 

.FRUITS

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسمتل ففف.فف1 درهم .
حيث اتوفر : السيد  مراحيز أنتون 

سيرخيو  على فف5 حصة.

كرلوس  ستنشيز  ستنشيز  السيد 

على فف5 حصة.

الفواكه اصدار    -  الهدف:  

و الخضر.

العحوان : رقم 71، بلوك أ، عمترة 

اتسمين، ملتقى شترع القت�سي عيتض 

و شترع املقتومة، اكتدار 

فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 

احتار إلى 31 ديسمبر من كل سحة .

التسيير: تسير  الشركة من طرف 

ملدة  سيرخيو  أنتون  السيد مراحيز 

خمسة سحوات.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

19ف11/12/2   في  بأكتدار  التجترية 

احت  الرقم الترايبي   88884. 

453 P

 Société TAMRAGHT

FAMILY HOUSE 

SARL AU
قرر بموجب جمع محعقد بتتريخ 

ذات  شركة  اأسيس  19ف2/ف23/1 

الخصتئص التتلية.

تسمية  ام  لقد   : التسمية   .1

هتوس  فميلي  امرغت   » الشركة 

«شركة ذات املسؤولية املحدودة.

2. مقر: حي السكوتي امرغت اورير 

اكتدار. 

في  حدد   : أموال  رؤوس   .3

ففف1   درهم مقسومة إلى  ففف.فف1 

حصة من فف1 درهم للواحد وموزعة 

كتلتتلي.  

السيدة خلة أميحة ففف1 حصة. 

4. املوضوع :

 – منزل استضتفة السيتح.  

خلة  السيدة  يعتبر  التسيير:   .5

أميحة املسيرة الوحيد لشركة ملدة غير 

محدودة.

من  ابتداء  سحة   99 املدة:   .6

اأسيسهت حسب املحضر التأسي�سي 

ام  لقد  القتنوني:  اإلاداع   .7

املحكمة  لدى  القتنوني  اإلاداع 

التجترية بتكتدار بتتريخ 19ف2/ف17/1

السجل   ،88328 رقم  احت 

التجتري رقم 41431.

454 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°1ف AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 6.11.82.46.25ف / FIX :

5.28.23.28.68ف

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE TAMOUJOUT CARS
بمقت�سى القتنون األست�سي بتتريخ 

شركة  اأسيس  ام  19ف2/12/2ف، 

محدودة املسؤولية . 

 : 
ُ
بتملواصفتت التتلية

 STE TAMOUJOUT  : التسمية 

.CARS

بدون  السيترات  كراء   : الهدف 

ستئق.   

املقر االجتمتعي : بلوك 4 رقم 4 حي 

سيدي محمد اكتدار.

اتريخ  من  ابتدء  سحة   99  : املدة 

التأسيس.

رأسمتلهت :  ففف.فف1 درهم.

التسيير :  للسيد سعيد بيزوران.

اإلمضتء  :  السيدة عبلوش سهتم .   

بتملحكمة  ام  القتنوني  اإلاداع 

التجترية الكتدار  بتتريخ  19ف16/12/2 

احت رقم 88937.

455 P

املركز الجهــوي للخدمـــتت

ايزنيت 

الهتاف : ف24.1.ف5.28.6ف

 TAHAR EXPORTSAHARA
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجمع  محضر  على  بحتء 

بتتريخ:  املحعقد  التأسي�سي  العتم 

ذات  اأسست شركة  19ف9/12/2ف 

بتالعتبترات  املحدودة  املسؤولية 

التتلية : 

 TAHAR  » شركة   : االسم   -

EXPORTSAHARA « ذات املسؤولية 

املحدودة.

-  العحوان : سوق أربعتء الستحل 

جمتعة أربعتء الستحل ايزنيت.

الهدف :

 Transport de bagage non

    accompagne pour compte

.d’autrui

 Importation et exportation  : 

 (marchand ou intermédiaire

.(effectuant

العمليتت  كل  عتمة  بصفة  و 

املتلية  التجترية،  السيتحية، 

 واالقتصتداة التي من شأنهت أن احمي 

املذكورة  الشركة  نشتط  اطور  و 

أعاله.

سحة تسعون  و  تسعة   : املدة   - 

 99 سحة(.
- رأس املــتل : رأسمتل الشركة هو 

درهم(  درهم  ففف.فف1  ألف  متئة 

حصة  ألف  ففف1(  إلى  مقسمة 

بقيمة متئة  فف1( درهم لكل حصة.

الطتهر  السيد  تعيين  التسيير:   -

الهيبة مسيرا للشركة.

اإلاداع  ام  القتنوني :  اإلاداع   -

القتنوني بتملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

 : رقم  احت  19ف17/12/2   : بتتريخ 

.738

456 P

شــركة زياد كار
ش.م.م

SOCIETE ZYAD CARS

SARL
رأس متلهت ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : املحل التجتري رقم 

1 عمترة رقم 3ف شترع املستقبل حي 

بنيترة اترودانت.

 إعالن عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

إحداث  ام  19ف7/2ف/ف1،  بتتريخ 

ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 

املسؤولية املحدودة من طرف املوقع 

للعقد، خصتئصهت كتلتتلي :

كتر  زيتد  شركة   »  : التسمية 

” STE ZYAD  CARS »    «ش.م.م
التجتري  املحل   : املقر االجتمتعي 
شترع املستقبل   3 عمترة رقم   1 رقم 

حي بنيترة اترودانت.  

الهدف االجتمتعي :

ستئق.                         بدون  السيترات  كراء 

 LOCATION DE VOITURES SANS

 CHAUFFEUR
في:  حدد  الشركة  متل  رأس 

ألف  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

الواحدة املكهت كل من :

السيد اليزاد

333 حصة

السيد اات زكتر علي : 334 حصة

السيدة لطيفة صبتر : 333 حصة

إلى  احتار  فتان  من  املتلية:  السحة 

31 ديسمبر.

الجمع  قرار  بمقت�سى   -  2

بتتريخ  املؤرخ  التتسي�سي  العتم 

19ف7/2ف/ف1، اقرر مت الي : 



9ف1 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

الزروال  السيد  عين   : التسيير 

محمد؛ الحتمل لبطتقة التعريف رقم 

للشركة  وحيدا  مسيرا   JC151572
كتر  زيتد  لشركة»  محدودة  غير  ملدة 

ش.م.م.

للسيد  املشترك  البحكي  اإلمضتء 

اليزاد لعراج والسيد اات زكتر علي.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام  لقد 

املحكمة االبتدائية بتترودانت بتتريخ 

 -  993  : رقم  احت  19ف7/2ف/16م 

السجل التجتري : 6253.

457 P

WILD’OR  شركة
 2 بتتريخ  و  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ام  19ف2   سبتمبر 

واحد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات   19345 رقم  التجتري  سجلهت 

املميزات التتلية : 

التسمية  : «WILD’OR» ش.م.م.

املقر االجتمتعي : الطتبق االول حي 

اخربتن جمتعة التمسية اات ملول.

الرأسمتل : ففففف1 درهم.

واصدار  استيراد    : الهدف 

ومستحضرات  املحلية  املحتجتت 

التجميل . 

الشركتء :

 - السيد  متخم  الشرقي. 

التسيير:  تسير الشركة من طرف 

السيد متخم الشرقي.

االاداع  ام   : القتنوني  االاداع     

القتنوني بتملحكمة  االبتدائية بتنزكتن  

رقم     احت  19ف8/11/2ف  بتتريخ  

.4323

458 P

STE V-STAFF-H
اأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقت 

شركة  اأسيس  ام  19ف8/11/2ف 

بتلخصتئص  املسؤولية  محدودة 

التتلية :

.V-STAFF-H : االسم

الهدف : التجترة االلكترونية

رأسمتل املجموع :فف.فففف5

السيد حسني إسمتعيل التسيير :

املقر االجتمتعي : مكتب رقم 2 

الطتبق األول عمترة رقم 59 شترع 

الدار البيضتء الحي املحمدي –

اكتدار 

املدة : 99 سحة 

للمجموعة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلسجل التجتري بتملحكمة التجترية 

بتتريخ   88927 رقم  احت  بأكتدار 

19ف13/12/2
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* SOCIETE *TARNS M 360

 S.A.R.L

 Au Capital de 100.000,00

.DIRHAMS

 N°123 BIS HAY SALAM

DRARGA AGADIR

املسؤولية  ذات  شركة  اـأسيس 

املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بين الشركتء 

19ف3/12/2فاأسست  املؤرخ بتتريخ 

املحدودة.  املسؤولية  ذات  شركة 

وعحتصرهت كتلتتلي :

 » الشركة احمل اسم   : التسمية 

ارونس ام ف36 ش.م.م. 

الغرض االجتمتعي « نقل البضتئع 

للغير 

املقر االجتمتعي : رقم 123 مكرر حي 

السالم الدراكة اكتدار 

في  حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف1  الى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 

للحصة .

اخويل  ام   : واإلمضتء  التسيير 

بزيدي   : إلى السيد  التسيير واإلمضتء 

احمد.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجترية 

بتتريخ   88882 رقم  احث  بتكتدار 

19/12/11ف2
من أجل النسخة والبيتن 

عـن الـمسـيـر
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS

: Siège social

 N°74ف, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

Tél : 88-12-64-62-6ف

: E-mail

Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE ARENA METAUX

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي  19ف2   /11/13 في  املحعقد 

ذات  شركة  اأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتهت كتلتتلي : 

 STE ARENA  : التجتري  االسم 

 METAUX

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسمتل فف,ففف.فف1 : درهم .

حيث اتوفر :

على  محمد  الصتد�سي  السيد 

ففف1 حصة.

االملحيوم،  مواد  بيع   -  : الهدف 

املعدنية و بفس.

مقتول في نجترة االملحيوم ،املعدن 

و بفس. 

بلوك د، حي   ،172 : رقم  العحوان 

استكت، اكوين- اكتدار 

فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 

احتار إلى 31 ديسمبر من كل سحة .

تسير من طرف السيد   : التسيير 

الصتد�سي محمد.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

19ف16/12/2  في  بأكتدار  التجترية 

احت الرقم الترايبي 88943. 
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS

: Siège social

 N°74ف, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

: Tél

88-12-64-62-6ف

: E-mail

Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE SOUF SURF
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي  19ف2/ف1/ف3  في  املحعقد 

ذات  شركة  اأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتهت كتلتتلي : 

 STE SOUF  : التجتري  االسم 

 SURF

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسمتل : ففف.فف1  درهم .

حيث اتوفر :

السيد اصبتن سفيتن على ففف1 

حصة.

الهدف : - نزل أو فحدق صغير 

اراك  ف392-39،  رقم   : العحوان 

امتدل امسوان، امسوان، اكتدار 

فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 

احتار إلى 31 ديسمبر من كل سحة .

تسير من طرف السيد   : التسيير 

اصبتن سفيتن.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

19ف17/12/2  في  بأكتدار  التجترية 

احت الرقم الترايبي 88964. 

462 P

تريتور سعادة سوس
.ش.م.م.

اأسيس شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2ف/19/12ف2 ام اأسيس شركة

اريتور سعتدة سوس .ش.م.م. 

هدفهت :

احظيم الحفالت.

كراء الصوايتت.

استراد و اصدار.
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بلفتع  الرغتي  اجزئة  العحوان   -

املركز شتوكة اات بتهت.
- رأسمتلهت ففف.فف1 درهم موزعة 

حصة  كل  قيمة  حصة  إلىففف1 

فف1درهم 

عتدل  اعطتر  السيد  تعيين  ام 

غير  ملدة  للشركة  املوقعة  و  كمسير 

محدودة . 

- املدة :مدة عمر الشركة 99 سحة 

من اتريخ اأسيسهت النهتئي.

-السجل التجتري اإلاضتحي رقم 

19547

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   -

بتتريخ  إلنزكتن  اإلبتدائية 

19ف12/12/2 احت رقم 4572. 
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كــامسـانـفـســت
اــأسـيـس شـركـة مـحـدودة املـسـؤوليـة 

ذات الـشـريـك الـوحيــد
بتـتريـخ  عـرفي  عقـد  بمـقـتضـى 
القـتنـون  وضع  19ف2،  اكتوبر  9ف 

املحـدودة  للـشـركـة  األسـت�سي 

املسـؤوليـة ذات املـواصفـتت التـتليــة :

التــــســمــيـــــة : كــتمسـتنـفـســت.

املــوضـــــوع االجــتــمــتعــي : 

الـتـحـمـية الـعـقـتريــــة ؛

االقـتـحـــتء عـن طـريــــق شـراء و اـبـــتدل 

كلـي أو جـزئـي لــكـل األرا�سي املـبـحـيـة أو 

الـتي سـتـبـنى ؛ 

والتـحميـة  االستـغـالل،  اإلدارة، 

التـشييـد أعمــتل  جمـيع  طـريــق   عن 

 والبحـتء ؛

البيع والكـراء لـكـل املـمتـلكـــتت ؛

طريق  عن  األرا�سي  اقسيم 

قصد  شقق  إلى  املبتني  و  التجزئة 

مقتبل  ابتدلهت  أو  بيعهت  أو  كرائهت 

ممتلكتت أخرى ؛ 

بيـع و تسييــر جميـع القيــم  شـراء، 

املـحقــولـة و املمتلكــتت املحـقولـة وغيـر 

املـحقولـة ؛ 

و  تـسـيـيـر  اسـتـعـمـتل،  اقـتـحـتء، 
الـحقــوق  و  األمالك  كل  بـيـع  إعتدة 

العـــقــتريــة واملحقــولـة ؛

أخد الفتئدة عن طريق املستهمة، 

االندمتج، اكتتتب األسهم، الحصص 

األشكتل  من  بأي شكل  السحدات  و 

في  املتخصصة  الشركتت  جميع  في 

التي  العقـتر  و  الصحتعة  التجترة، 

من شأنهت تعزيز املوضوع االجتمتعي 

للشركة ؛ 

و  املبتشرة  العـمـليتت  كــل  إجراء 

الغـير املبتشـــرة فــي بورصة القيــم بـــمت 

فيــــهت شــــراء و بيع السحدات ؛

دراسة ، و احقيق، جميع االعمتل 

العتمة أو الختصة لحستب الشركة أو 

لحستب الغـيـر ؛

الحجترة،  أعمتل  بجميع  القيتم 

املتئي،  العزل  الزجتج،  السبتكة، 

املدنية  الهحدسة  الحدادة،  أعمتل 

وغيرهت من االشغتل املتصلة بشكل 

لحستب  مبتشر أو غير مبتشر بتلبحتء 

الشركة أو لحستب الغير ؛

العمـليـتت  كل  عـتمـة  بصفـة  و 

املتعـلـقة مبـتشـرة أو غيـر مبـتشـرة كـليـت 

أو جـزئـيـت بإحدى الـعـمليـتت املذكورة 

أعــاله.

املــقــراالجـتـمــتعـــــي : شترع ابن رشد 

املحطقة الصحتعية اتسيال انزكتن

الــمــــــدة :

اـوم  مـن  ابـتـــداء  ســحـــة   99

اـأسـيـسـهــت الحـهـتئـي.

حــدد   : االجـتـمـتعـي  الـرأسـمـتل 

للـشــركـة  االجـتـمـتعـي  الـرأســمـتل 

إلى  مقـسـم  درهم  فف,ففف.فف1  فـي 

فئة  من  اجتـمـتعـيــة  حصـة  ففف.1 

مـخصصـة  للـواحـدة  فف,فف1درهم 

املغربية  الفالحية  للتعتونية  كلـهـت 

للجحوب، الـشـريـك الـوحــيــد. 

الـتــســيـيـــر :

 : يـسيــر شـؤونـهـت  الـشـركــة و  اـداــر 

السيد محمد بوهدود.

الـسـحــة االجـتــمــتعيـة :

فـي  انتـهـي  و  1اـحــتاــر  مـن  اـبـتــدئ 

31دجـحـبــر مـن كـل ســحـــة.

بمـكتـب  الـقـتنــونــي  اإلاداع  اــم 
الضـبط بـتملـحكـمــة االبتدائية بتنزكتن 
19ف2 احـت رقــم  12 ديسمبر  بـتـتريـخ 

.4563
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM – Tél : 05 28

77 18 63

شركة ايش تيك
اسم التجتري : شركة ايش ايك ش 

م م دات شريك وحيد 
العحوان : حي ايرت السفلى بلوك س 

زنقة 3 الطتبق 3 رقم 16 كلميم 
األشغتل  في  مقتولة   : املهتم 

املختلفة- التجترة-البحتء-
رأسمتل الشركة : فف.ففف.فف1 
درهم مقسم على الشكل التتلي :

ففف1  حسيحت  عتئشتو  السيدة 
حصة فف1 درهم للحصة

التسيير : السيدة عتئشتو حسيحت
ام اإلاداع القتنون األست�سي لدى 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
كلميم بتتريخ 4ف ديسمبر 19ف2 احت 
التجتري  والسجل  19ف514/2  رقم 

احت رقم 2699 .
465 P

PINK BELLEZZA »
« sarl a.u

رأس متلهت ففف.فف1 درهم
املقر االجتمتعي : زنقة طحجة عمترة 

26 رقم 44 الحي املحمدي اكتدار
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بتلشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
إحداث  ام  19ف2،  ديسمبر  9ف 
ذات  للشركة  األست�سي  القتنون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
خصتئصهت  من طرف املوقع للعقد، 

كتلتتلي :
PINK BELLEZZA : التسمية

املقر اإلجتمتعي : زنقة طحجة عمترة 
26 رقم 44 الحي املحمدي اكتدار.

الهدف اإلجتمتعي : 

البدنية  والليتقة  التجميل  مركز 

محتجتت ومستلزمتت  بيع جميع  مع 

التجميل املتعلقة بهذا النشتط.

 : في  حدد  الشركة  متل  رأس 

ألف  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

السيدة  كتملة  املكهت  الواحدة 

مرشيد الهتم.

السيدة مرشيد  عينت   : التسيير 

الهتم مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدودة.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر .

املدة : 99 سحة.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام  2-لقد 

بتتريخ  بتكتدار  التجترية  املحكمة 

 -  88917 رقم  احت  19ف13/12/2 

السجل التجتري : 41899
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زامس
شركة محدودة املسؤولية 

ذات شرك وحيد 

رأسمتلهت ففف.ف5 درهم

املقر االجتمتعي : رقم 13 زنقة 

اومبكتو حي املسيرة أكتدار. 

اأسيس
األست�سي  القتنون  بمقت�سى 

 , بأكتدار  19ف2  نونبر   26 في  املؤرخ 

ام اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد صفتتهت كمت الي : 

التسمية « ZAMS » زامس : ش. م 

. م. ذات شريك وحيد.

الهدف : بتختصتر، الشركة تهدف 

أستست في املغرب كمت في خترجه إلى :

بتلخشب  األرضيتت  تغطية 

اصميم   ، الصلب و بأشكتل مشتبهة 

الداكورات و اقدام الحصتئن. 

االاجتر و األشغتل املختلفة. 

املقر االجتمتعي : رقم 13 زنقة 

اومبكتو حي املسيرة أكتدار.
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الرأسمتل : حدد رأسمتل الشركة 

في مبلغ فففف5 درهم خمسون 

ألف درهم مقسمة إلى فف5 حصة  

خمسمتئة حصة  بقيمة فف1 درهم 

للواحدة كلهت في حوزة السيد زيتور 

عتدل.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بتلسجل التجتري بتستثحتء 

حتلة التمداد أو الفسخ املسبق.

أكتوبر  فتان  من   : املتلية  السحة 

ف3 شتحبر من السحة  من كل سحة إلى 

املوالية. 

عتدل  زيتور  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  دلك  و  الشركة  مسير  هو 

محدودة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ديسمبر   17 بتتريخ  بتكتدار  التجترية 

19ف2 احت رقم 88967 .

467 P

SOCIETE E.4.C
شركة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت ففف.ف5 درهم

 رقم 419، عمترة 5، الحصر 3، 

بنسركتو - اكتدار 

اأسيس
بمقت�سى القتنون األستس املؤرخ 

ام  بتكتدار،  19ف2  نوفمبر   27 ب 

املسؤولية  محدودة  شركة  اأسيس 

صفتتهت كمت الي : 

التسمية « E.4.C. » : ش.م.م . 

الهدف :  

مختلف  صيتنة  و  اركيب  بيع، 

أنواع  املصتعد الكهربتئية ، السالليم 

املتحركة و كتمرات املراقبة  .

املقر االجتمتعي : رقم 419، عمترة 

5، الحصر 3 ، بنسركتو -  اكتدار.

درهم  ففف.ف5  الرأسمتل : 

خمسون الف درهم مقسمة إلى فف5 

فف1  حصة خمسمتئة حصة بقيمة 

درهم للواحدة موزعة على الشركتء 

كمت الي : 

ف15   : اونس  الشكيري  السيد 
حصة.

السيد الشكيري عبد الحبي  : فف1 
حصة.

فف1   : خدوج  كمزي  السيدة 
حصة.

السيدة الخلفي رزان : ف15 حصة
اتريخ  من  ابتداء  سحة   99 املدة : 
التسجيل بتلسجل التجتري بتستثحتء 

حتلة التمداد أو الفسخ املسبق.
:  من فتان احتار إلى  السحة املتلية 

31  ديسمبر من كل سحة. 
الشكيري  السيد  عين   التسيير : 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  اونس 

محدودة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بتكتدار  بتتريخ  17  ديسمبر 

19ف2 احت رقم 88968. 
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HINDAPRESTA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.ف1 درهم
بمقت�سى الجمع العتم غير العتدي 
بتتريخ  املؤرخ  الشركة   لشركتء 
 : بمقرهت االجتمتعي  19ف2  اونيو   19
الوفتق بن سركتو   8 رقم   459 شترع 

بأكتدار قرر مت الي :
اصفية الشركة.

مع إبراء ذمة السيدة هحد شتري.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بأكتدار في 17 ديسمبر 19ف2 

احت رقم 88958.
السجل التجتري رقم 43ف29.

للخالصة والبيتن
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شركة ترانس اوالد راحمون
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

رأسمتلهت ففف فف1 درهم 
املقر االجتمتعي : بلوك 4 رقم 177 

حي العرب ازرو اات ملول 
اوقيع  ذي  عرفي  عقد  بمقت�سى 
19ف9/2ف/16  في  واملؤرخ  ختص 
املسجل بتنزكتن بتتريخ 19ف2/ف15/1، 
والذي اراب عحه مت الي  :                                                            

بيتن  على  املوافقة   : اصفية    
التصفية والحستب النهتئي للتصفية.

إبراء ذمة املصفي وإنهتء مهتمه.
التصفية النهتئية للشركة.

بتملحكمة   : القتنوني  اإلاداع 
ف458  رقم  احت  بتنزكتن  االبتدائية 

بتتريخ 19ف13/12/2.
470 P

شركـة ريزبريم
ش.م.م

RIZE’PRIM
SARL

 مستوطحة عحد شركة كزيو
3 س : الطتبق الثتلث، مكتب رقم 
13 فلوريدا 1-21 شترع الحسن 

الثتني اكتدار
استثحتئي  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ بتتريخ  2  ديسمبر 19ف2،
قرر شركتء  شركة ريزبريم ش.م.م 

متالي :
الحل املبكر للشركة.

محيراداب كمصفي  السيد  تعيين 
من أجل استكمتل اجراءات التصفية 

الوداة للشركة 
بتلعحوان  التصفية  مقر  احداد 

التتلي :
3 س  مستوطحة عحد شركة كزيو 
 ،13 رقم  مكتب  الثتلث،  الطتبق   :
الثتني  الحسن  شترع   21-1 فلوريدا 

اكتدار.
بتملحكمة  القتنوني  االاداع  اـم 
4ف889   التجترية الكتدار احت عدد 

بتتريخ  19ف12/12/2.
471 P

مكتب حستبتت ابن عتمر

PERFECTIONNEMENT
ش.ت.

التعريف املوحد للمقتولة 
35فففف1938788فف :

بتتريخ 19ف12/2/ف1 عقد الجمع 
االجتمتع  محضر  االستثحتئي  العتم 
احت  19ف13/12/2  بتتريخ  املسجل 
  :  OR 2ف84  و   : RE ف888   رقم 
،PERFECTIONNEMENT لشركة 

 ش.ت رأسمتلهت ففف.ف1 درهم مقرهت 

اات  ادهمومو�سى  دوار   : االجتمتعي 

الرختء سيدي افني ، ثم تعيين السيد 

اصفية  الحسن كمسؤول عن  مهى 

الشركة.

ام إاداع امللف القتنوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف736/2   رقم    احت   بتيزنيت 

بتتريخ 19ف17/12/2.

472 P

HELALA ASSURANCES
SARL AU

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي  7/22ف/19ف2   في  املحعقد 

 ثم بموجبه احدات تغييرات بشركة

SOCIETE HELALA ASSURANCES  

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

ففف.فف1 رهم و  محدودة رأسمتلهت   

 H مقرهت االجتمتعي : الشطر 3 بلوك

عمترة H7  محل رقم فف1 القحيطرة

  حيت اافق على متاتلي :

الفسخ أالستبتقي للشركة.

زكريت  العكبتني  السيد  استقتلة 

وتعييحه  للشركة  مسير  محصب  من 

كمصفي للشركة.

كمقر  الشركة  مقر  تعيين 

للتصفية.  

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ثم   

في  بتلقحيطرة  االبتدائية 

9/24ف/19ف2 احث رقم 9فف73.

473 P

شركة  ايف أ  باتيمون (
مقرهت االجتمتعي : شترع الخصتص 

رقم 2 حي سالم اكتدار

السجل التجتري رقم 31797

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي  العتم 

19ف5/12/2ف قرر مستهموا الشركة 

مت الي : 
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التجتري  النشتط  اوقيف   -

للشركةو حلهت من ثتريخه.

كمقر  الشركة  مقر  احداد   -

للتصفية.

- تعيين السيد بوعزة فتاز كمصف 

للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتكتدار بتتريخ 19ف12/12/2 

احت رقم 88899.

474 P

 SOCIETE « KAMABDIL

« NEGOCE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

Au capital de 100.000.00 DHS

 Siège social: TAGADIRTE

 NAABADOU DRARGRA

.AGADIR

RC N°: 35175 / AGADIR

االستثحتئي  العتم  الجمع  قرر 

املحعقد بتتريخ  9ف/19/12ف2مت الي :

للشركة  اإلرادي  الطوعي  الفسخ 

والتصفية الوداة .

تعيين السيد عتدل افس كمصفي 

للشركة.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

19/12/17ف2    في  بأكتدار  التجترية 

احت رقم ف8896

475 P

AGRIOUAK
  رأسمتلهت  ففف.فف1  

 املكتب رقم 1 مجتل «ورا»جمتعة

 سيدي وعزيز أوالد برحيل سيدي

وعزيز

االستثحتئي  العتم  جمعهم  خالل 

املحعقد بتتريخ 27 نوفمبر 19ف2، قرر 

شركتء شركة « AGRIOUAK »شركة 

ذات مسؤولية محدودة، مت الي :

 27 من  ابتداء  الشركة  حل 

نوفمبر19ف2.

بوقترن  حسن  السيد  تعيين 

و  مهتمه  احداد  و  للشركة  مصفيت 

التزامتاه.

املكتب  التتلي»  العحوان  احداد 

سيدي  «ورا»جمتعة  مجتل   1 رقم 

وعزيزأوالد برحيل سيداوعزيز» مقرا 

للتصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتترودانت  االبتدائية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 1526.

476 P

أكتدار كون�سي

AGADIR CONSEIL

عمترة إفران بلوك أ شترع املقتومة أكتدار

الهتاف : 4ف.فف.5.28.22ف

شركة كومونتير

COMMENTAIRES

SARL

الرأسمتل : ففف.ف1 درهم

رقم ف26 عمترة إفران بلوك أ شترع 

املقتومة أكتدار

سجل اجتري رقم 24761

العتم  الجمع  محضر  بموجب 

متي   16 بتتريخ  للشركة  االستثحتئي 

19ف2 اقرر مت الي :

حل الشركة واصفيتهت.

دوبيسون  بتاريك  السيد  تعيين 

فرن�سي الجنسية حتمل جواز السفر 

رقم 729ف4DF4ف كمصفي للشركة.

احداد مقر التصفية في العحوان 

التتلي : رقم ف26 عمترة إفران بلوك أ 

شترع املقتومة أكتدار.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   25 اوم  بأكتدار  التجترية 

19ف2 احت رقم 88418.
للخالصة والبيتن

أكتدار كون�سي ش.م.م

477 P

KARAWINE OPTIC
ش.ذ.م.م

رقم ف42 زنقة عبتس القبتج حي 

ريتض السالم أكتدار

الرأسمتل االجتمتعي : ففف.فف1 

درهم

السجل التجتري رقم 1ف362

حل شركة
 16 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الوحيد  الشريك  قرر  19ف2  أكتوبر 

للشركة مت الي :

واصفيتهت  للشركة  املبكر  الحل 

الحبية ابتداء من اتريخ فتان أكتوبر 

19ف2.

تعيين السيدة مدني أمل مصفية.

: رقم ف42  احداد مقر التصفية 

زنقة عبتس القبتج حي ريتض السالم 

أكتدار.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

بأكتدار  التجترية  بتملحكمة  التجتري 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   16 بتتريخ 

ف8895.
للخالصة والبيتن

أكتدار كون�سي ش.م.م

478 P

 CABINET SABCONSULTING

 HUA TRADING

 INTERNATIONAL

COMPANY
إعالن بدء أعمتل اصفية الشركة

ب   املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقت 

أعمتل  بدء  اقرر  19ف2  ديسمبر   2

رغبة  على  بحتء  الشركة  اصفية 

الشركتء. 

 HUA TRADING  : التسمية 

INTERNATIONAL COMPANY

الشكل : شركة محدودة املسؤولية.

شترع   48 رقم   : االجتمتعي  املقر 

الزيزفون حي الداخلة أكتدار.

رأس املتل : ففف.ف1 درهم.

املصفي : مريم هم مسعود 

رقم السجل التجتري : 38899.
الضبط  كتاب  لدى  اإلاداع  ثم 
 17 للمحكمة التجترية بتكتدار بتتريخ 

ديسمبر 19ف2 رقم 88952.
479 P

شركة
 TRANS BIRD OF PARADIS

sarl ش م
بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 
أكتوبر   18 االستثحتئية املحعقدة اوم 

19ف2 بمقر الشركة اقرر مت الي :
%ف2  بتع   : اعبتر  بالل  السيد 
سهم من الشركة  من أسهمه  فف2 
قدرهت  إجمتلية  بقيمة  املذكورة(، 

ففف.ف2 درهم، إلى:
رقم   : اعبتر  سليمتن  السيد 
مت   :  BE74545ف الوطحية  البطتقة 
ففف.ف2  سهم بقيمة  فف2  مجموعه 

درهًمت
تغيير الشكل القتنوني للشركة. 

تغيير القتنون األست�سي للشركة .    
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 4543 رقم  احت  بتنزكتن  االبتدائية 

بتتريخ 6 ديسمبر 19ف2.
480 P

STE MARCODENT
ش.َم.م 

رأسمتلهت ففف.ف4 درهم
الثتني  الطتبق  االجتمتعي  مقرهت 
96 حي  213 رقم  زنقة   2 الشقة رقم 

املرس الدشيرة الجهتداة.
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
19ف2   نونبر   13 الغير العتدي بتتريخ 
أعاله  املذكورة  الشركة  شركتء  قرر 

متالي :
فف2  نبيل  لعبيد  السيد  افويت 
حصة للسيد اات علي محمد الذي 

امثل %ف5 من حصصه في الشركة.
العحوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
 2 الطتبق الثتني الشقة رقم   : التتلي 
زنقة 213 رقم 96 حي املرس الدشيرة 

الجهتداة.
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االاداع  ام   : القتنوني  االاداع 

القتنوني بتملحكمة االبتدائية بإنزكتن 

احت رقم  19ف2  ديسمبر   16 بتتريخ 

. 4586

481 P

 SOCIETE SOUSS TRANS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 DHS

 Siège social: BLOC 5 NR 45 HAY

 TIMERSITE AZROU

AIT MELLOUL

RC. CN° 14101

INZEGANE

االستثحتئي  العتم  الجمع  قرر 

19ف2  ديسمبر   6 بتتريخ   املحعقد 

مت الي :

فف5 حصة اجتمتعية من  بيع ل 

طرف السيد عبد هللا اكحتو والسيد 

اتسين موهيت لفتئدة السيدة فتطمة 

بيراك.

من  اجتمتعية  حصة  فف5  بيع 

لفتئدة   اكحتو  السيد عبد هللا  طرف 

السيد عبد الواحد العدراري . 

استقتلة مسير وتعين مسير جداد 

للشركة.

تعيين مسؤول عن نشتط الحقل 

للشركة. 

العحوان  إلى  الشركة  مقر  احويل 

موريس  حي   1 مستودع   : التتلي 

القليعة 

اات ملول.

تعدال القتنون األست�سي للشركة.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

االبتدائية بإنزكتن بتتريخ 13 ديسمبر  

19ف2 احت رقم4576.

482 P

سوس صولجان 
ش م م  ش و

تعدال
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 9 واملسجل بتتريخ  19ف2  ديسمبر   4

ديسمبر 19ف2 بإنزكتن، اقرر مت الي :

املصتدقة على بيع حصص السيد 
اكحتكي مصطفى ففف1 حصة للسيد 

القرع مروان.
تغيير التسيير والتوقيع االجتمتعي 
للشركة بإعتمتد تسيير و اوقيع السيد 

القرع مروان.
احيين القتنون األست�سي  للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
12 ديسمبر   اإلبتدائية ألنزكتن بتتريخ 

19ف2 احت رقم 4567.
483 P

 STE BASSAINE شركة
  AHMED

ش.م.م.
التفتصيل املتعلقة بتلنشر

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
19شتحبر   الغير العتدي مؤرخ بتتريخ 
  STE  BASSAINE  : للشركة  19ف2 
ذات مسؤولية محدودة.    AHMED

رأسمتلهت  ففف فف11 درهم . 
حيت ام اقرر متالي :

افويت ف55 حصة مملوكة للسيد 
السيد  لفتئدة  العزيز,  عبد  بتسين 

بتسين رشيد.
افويت ف55 حصة مملوكة للسيد 
لفتئدة السيد بتسين  بتسين محمد, 

رشيد.
قبول ومشتركة الشركتء الجدد.

تعدال القتنون األست�سي للشركة
بكتتبة  القتنوني   اإلاداع  ام 
الضبط للمحكمة االبتدائية بتنزكتن 
رقم:  احت  19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ 

6ف18.
484 P

SOCIETE BARAKAT SOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمتل الشركة ففف.فف5 درهم

املقر االجتمتعي زنقة 9 اوليوز عحد 
كومتسيد اكتدار 

السجل التجتري 3ف31 اكتدار
افويت الحصص استقتلة وتعيين 
مسيران جدد واحويل املقر االجتمتعي
العتدي  الغير  العتم  الجمع  إن 
 1997 فبراار   14 بتتريخ  املسجل 

قرر  9/11236ف4181ف  احت الرقم 

الشركتء مت الي :

فف25  املوافقة على بيع و احويل 

بوحجورة  السيد  املكهت  حصة 

في  حبيبة  شعبتني  والسيدة  لحسن 

الى  ذ.م.م.  بركتت سوس ش.  شركة 

كل من :

اقبل  الذي  محمد  غتلم  السيد 

فف1  فئة  من  حصة  ف125  ملكية 

درهم للحصة الواحد.

اقبل  الدي  عمر  غتلم  السيد 

فف1  فئة  من  حصة  ف125  ملكية 

درهم للحصة الواحد. 

التفويت أكد الجمع  نتيجة لهدا 

الشركة  رأسمتل  أن  املحعقد  العتم 

أصبن موزع كتآلتي :

ففف.125  محمد  غتلم  السيد 

درهم.

السيد غتلم عمر ففف.125 درهم.

السالم  عبد  غتلم  السيد 

ففف.125 درهم.

اللطيف  عبد  غتلم  السيد 

ففف.125 درهم.

املجموع ففف.فف5 درهم.

بوحجورة  السيد  استقتلة  قبول 

لحسن من مهتمه كمسير للشركة

الستدة غتلم عبد السالم  تعيين 

وغتلم عبد اللطيف كمسيران جدد 

للشركة 

للشركة  االجتمتعي  املقر  احويل 

عحد  اوليوز   9 زنقة  العحوان  من 

كومتسيد اكتدار 

زنقة بيت   37  : إلى العحوان التتلي 

اللحم انزكتن

,ام إنجتزه لدى  اإلاداع القتنـوني 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

احـت   1997 اونيو   24 اوم  بتكتدار 

رقم 261/97  
من أجل النشر والبيتن 

485 P

 STE AZ TROIS
شركة ذات املسؤولية محد ود ة 

رأسمتلهت ففف فف1 درهم
السجل التجتري: 39159   

املقر ا الجتمتعي : 12 شت ر ع مو ال ي 
الحسن ا أل و ل عمت ر ة 8 الطت بق 3      

أكتدار 
العتم  الجمع  املحضر  بمقت�سى 
او ليوز   1 االستثحتئي املحعقد بتتريخ 

19ف2 ام ا اخت د القرار كمت الي :
بيع فف9 حصة التي املكهت السيد  
الى  ثالثة  أزد  في شركة  دافيد  أركتن 

السيد جر فت و ي أ اـو ب  .
استقت لة السيد  أمدا أحمد   . 

أاوب  جرفتوي  السيد   تعين 
الشر اك الو حيد للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاـــــداع  ام 
التجترية املحكمة  لدى   الضبط 

19ف2  يسمبر  د   11 بتتريخ  بتكتدار 
احت رقم : 88877.

486 P

  STE ALHOUDA PECHE
SARL

لالجتمتع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 22 في  املؤرخ  االستثحتئي  العتم 
ذات رأسمتل  للشركة   15ف2   اونيو 
 : االجتمتعي  املقر  درهم  ففففف1 
التتني  الطتبق  5ف1  رقم  القطعة 
اسفي   زنقة  احتار   11 شترع  انجل 
بيع  الشركتء   قرر  العيون.   امليحتء 

خمس مئة حصة  كمت الي :  
السيد رشيد سرود بتع  125 مئة 
فف1  ب  حصة  وعشرون  وخمسة 
السيد  لصتلح  للحصة  درهم   مئة( 

عبد الكريم الطويل
 125 بتع   شرود  محمد  السيد 
مئة وخمسة وعشرون حصة ب فف1 
السيد  لصتلح  للحصة  درهم   مئة( 

عبد الكريم الطويل 
بتع   سرود  العزيز  عبد  السيد  
مئة وخمسة و عشرون حصة   125
درهم للحصة لصتلح  فف1  مئة(  ب 

السيد عبد الكريم الطويل.
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بتع   سرود  الرحمتن  عبد  السيد 
مئة و خمسة و عشرون حصة   125
درهم للحصة لصتلح  فف1  مئة(  ب 

السيد عبد الكريم الطويل
وكذلك احداث الحظتم االست�سي

بتملحكمة  ام  القتنون  اإلاداع 
سبتمبر   22 في  للعيون  االبتدائية  
الرقم  احت  تسجيله  وام  15ف2 

.15/1318
487 P

 Sté ADIL MOUSSAFIR
 HOTEL

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمتلهت ففف.3.175 درهم
املقر االجتمتعي: رقم 872 اجزئة 

القدس كلميم.
افويت حصص وتغيير مسير الشركة 
العتم  الجمع   محضر  بموجب 
نونبر   4 اوم  املحعقد  االستثحتئي  
 ADIL شركة  شركتء  قرر  19ف2 
شركة   MOUSSAFIR HOTEL
رأسمتلهت  محدودة  مسؤولية  ذات 
الكتئن مقرهت ب  درهم  ففف.3.175 
رقم 872 اجزئة القدس كلميم مت الي:
ام تغيير   : تغيير الشكل القتنوني 
ذات  شركة  الى  القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف7/2ف5 بتتريخ  بكلميم احت رقم 

3 ديسمبر 19ف2.
من اجل النسخة و البيتن عن املسير:

السيد الطتلبي عتدل 

488 P

 STE BOULANGERIE
PÄTISSERIE TADFOUSS

ش.َم.م 
رأسمتلهت ففففف1 درهم

مقرهت االجتمتعي مشروع الدشيرة 
الجدادة الشطر االول عمترة 3 رقم 

1 ,2 و3 الدشيرة الجهتداة 
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
19ف2   غشت   8 الغير العتدي بتتريخ 

الغير العتدي  و محضر الجمع العتم  

شركتء  قرر  19ف2  نونبر   7 بتتريخ 

الشركة املذكورة أعاله متالي :

براهيم   بنسليمتن  السيد  افويت 

اليزاد   كشطت  للسيد  حصة   ففف1 

ليصبن بذلك متلكت لجميع حصصه.

بنسليمتن  السيد  استقتلة  قبول 

حل  والذي  للشركة  كمسير  براهيم 

محله السيد د اكراري رشيد مسيرا 

للشركة.

إضتفة نشتط مخبز املعجحتت.

االاداع  ام   : القتنوني  االاداع 

القتنوني بتملحكمة االبتدائية بإنزكتن 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   6 بتتريخ 

.4544

489 P

كومباني سوسية دينتريسيون 

انيمال
كوصونت ش.م

كلم 2.5 طريق كلميم ايزنيت

السجل التجتري 183/99 بتيزنيت

افويت االسهم بين الشركتء
الزيتدة في رأس املتل

احيين القتنون األست�سي
بمقت�سى محضر الجمعية العتمة 

في  واملؤرخ  للشركتء  العتداة  الغير 

كومبتني  لشركة  19ف2  ديسمبر   6

 - انيمتل  داحتريسيون  سوسية 

كوصونت ش.م رأسمتلهت ففف.ففف.15 

 2.5 كلم  االجتمتعي  مقرهت  درهم 

طريق كلميم ايزنيت اقرر مت الي :

املصتدقة على افويت االسهم بين 

الشركتء.

الشركة  رأسمتل  في  الزيتدة 

درهم لرفعه إلى  ففف.ففف.5  بمقدار 

بإحداث  وذلك  درهم  ففف.ففف.ف2 

ففف.ف5 سهم جيدي اكتب بتملقتصة 

كل  للشركتء  الجترية  الحستبتت  مع 

حسب نسبته في رأسمتل الشركة.

احيين القتنون األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة االبتدائية 

بتيزنيت احت رقم 19/731ف2 بتتريخ 

11 ديسمبر 19ف2.
من أجل النسخة والبيتن

490 P

  SOCIETE  TASSLALAT

 TRAVAUX

 S.A.R.L 

 Au Capital de 1.000.000

.DIRHAMS

 N° 126 BC O  HAY AL HOUDA

 AGADIR

افويت الحصص
بمقت�سى عقد عرفي بين الشركتء 

املؤرخ بتتريخ12 ديسمبر 19ف2 اقرر 

مت الي:

من  اجتمتعية  حصص  افويت 

السيد القتغ علي لفتئدة جيد علي و 

التوزيع الجداد لرأس املتل االجتمتعي 

السيد جيد علي    : التتلي  على الححو 

ففف.ف1 حصة اجتمتعية

احيين القتنون األست�سي للشركة 

بعد تغيرات قتنونية

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجترية 

 17 88965 بتتريخ  بت كتدار احث رقم 

ديسمبر 19ف2.

491 P

CABINET SABCONSULTING

«TRAITEUR LA JOCONDE»

شركة محدودة املسؤولية ذات 

رأسمتل ففف.ففف.1 درهم

املقراالجتمتعي: 121 مكرر بلوك أ 

ايزنيت.

زيتدة رأس متل الشركة
للجمع  الضبط  ملحضر  طبقت 

ف1  العتم اإلستثحتئي للشركة بتتريخ 

ديسمبر 19ف2 اقرر مت الي :

زيتدة رأس متل الشركة من مبلغ 
الى مبلغ  مليون درهم  ففف.ففف.1( 
مليون ومئتي ألف درهم  ففف.فف1.2) .

الجدادة  الحصص  طرح  ثم 
لالكتتتب كمت الي : 

 BENA BUSINESS شركة 

GROUPE   ففف.2حصة. 
الضبط  كتاب  لدى  اإلاداع  ام 
بتيزنيت  اإلبتدائية  املحكمة  لدى 
احت رقم  19ف2  ديسمبر   16 بتتريخ 

.735
492 P

شركة تــلـيال كــا ش
ش.م.م 

السجل التجتري 25989  
املقر االجتمتعي اجزئة ايليال عمترة 
7 ر قم 5 شترع ا أللفة ايكيوين أكتدار 
5 ديسمبر  بموجب محضر بتتريخ 
من  القرار  ااختذ  ام  بتكتدار  19ف2 
طرف الشريك الو حيد لشركة اليال 

كتش كتلتتلي: 
احرير رأسمتل الشركة بكت مله . 

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2   ديسمبر   13 بتتريخ  بأكتدار 

احت رقم 88926.
493 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 67, RUE AL WAHDA
 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 ZAKARIA LEGUMES
SARL AU

MODIFICATION
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ثم  19ف2  ديسمبر   4 في  املحعقد 
بشركة  تغييرات  احدات  بموجبه 
 ZAKARIA LEGUMES SARL AU
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 
حيت  درهم  ففف.ففف.1  رأسمتلهت 

قرر متاتلي :
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من  الشركة  متل  رأس  من  رفع 
ففف.ففف6  الى  درهم  ففف.ففف.1 

درهم
احيين القتنون األست�سي للشركة .               
بتملحكمة  القتنوني  اداع  أال  ثم 
ديسمبر   17 في  بتنزكتن  االبتدائية 

19ف2 احث رقم 4593. 
494 P

« VIVALU»
شركة محدودة املسؤولية ذات 

رأسمتل ففف.ففف.1 درهم
املقراالجتمتعي : شترع املحصور 
الذهبي رقم 2 حي الداخلة اكتدار

زيتدة رأس متل الشركة
للجمع  الضبط  ملحضر  طبقت 
بتتريخ  للشركة  اإلستثحتئي  العتم 
بتجمتع  و  اقرر  19ف6/12/2ف 

الشركتء مت الي :
زيتدة رأس متل الشركة من مبلغ 
مبلغ  الى  ففف.ففف.1  درهم  مليون 
ذلك  و  ففف.ففف.2  درهم  مليوني 

بمستهمتت شخصية للشركتء.
الجدادة  الحصص  طرح  ثم 

لالكتتتب كمت الي :
 BENA BUSINESS شركة 

GROUP :     ففف.6حصة.
ففف.2   : السيد عبد العزيز انجتر 

حصة.                                          
ففف.2   : بقتدار  حسن  السيد 

حصة.                        
الضبط  كتاب  لدى  اإلاداع  ثم 
لدى املحكمة التجترية بتكتدار بتتريخ 

19ف17/12/2 احت رقم 88953.
495 P

 STE SOZIFI DES  شركة
 TRAVAUX DIVERS SARL AU

إعالن عن تعدال
بتتريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 
العتم  الجمع  قرر  19ف2  دجحبر  4ف 

ٲالستثحتئي لشركة
 STE SOZIFI DES TRAVAUX  

DIVERS SARL AU  مت الي :   

الشركة  رأسمتل  من  -الزيتدة 

الجترية  الحستبتت  بواسطة 

قدره  بمبلغ  الدائحين  للمستهمين 

الزيتدة  وبهذه  درهم  فف.فففف59 

إلى  الشركة  رأسمتل  وصل  فقد 

فف.ففففف6 درهم مقسمة إلى ففف6 

للحصة،  درهم  فف1  بقيمة  حصة 

وهي في ملك السيدة فتطمة زيكي 

الحصص  هذه  وستخضع 

األستسية  القوانين  لجميع  الجدادة 

للشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بٲڭادار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  أكتوبر   16 بتتريخ 

.88934

496 P

Ste  SORIFATRA TRAVAUX

Sarl 

الشريك  قرار  محضر  بـموجب 

ام  19ف29/11/2  بـتـتريـخ  الوحيد 

االافتق على مت الي :      

رفع الرأسمتل االجتمتعي  للشركة  

من  ففف.ففف.1درهم إلى  ففف.ففف.3  

ففف.ففف.2  درهم وذلك بزيتدة مبلغ 

الجتري  بتلحستب  بتعويضه  درهم 

ففف.ففف.1  بمبلغ  الوحيد  للشريك 

إ دمتج اإلحتيتط  درهم وعن طريق 

بمبلغ ففف.ففف.1 درهم. 

ابني  القوانين األستسية الجدادة  

للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجترية 

وذلك   88957 رقم  احت  بتكتدار 

بتتريخ19ف17/12/2.
من اجل النسخة والبيتن

497 P

 HAYTAM AL شركة

MOTALASHIYAT
ش.م.م.

التفتصيل املتعلقة بتلنشر
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العتدي مؤرخ بتتريخ 27 نوفمبر 

 HAYTAM AL  : للشركة  19ف2، 

ذات مسؤولية     MOTALASHIYAT

محدودة ذات الشريك الواحد.
 رأسمتلهت ففف.فف1 درهم. 

حيت ام اقرر متالي :

الزيتدة في رأسمتل الشركة بمبلغ 

ففف.ف5  نقله من  و   ففف.ف5 درهم  

درهم إلى ففف.فف1 درهم.

نقل مقر الشركة من : املرس شترع 
218 رقم 41 الدشيرة انزكتن، إلى املقر 
الجداد : شترع 928 رقم 24 حي سالم 

اكتدار.
،7  من القتنون   6  ،4 تغير البحود 

األست�سي للشركة.

تعدال القتنون األست�سي للشركة. 

بكتتبة  القتنوني   اإلاداع  ام 

الضبط للمحكمة االبتدائية بإنزكتن 

بتتريخ  17 ديسمبر 19ف2 احت رقم: 

.4599

498 P

SOCIETE  FUTUREM
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد، رأسمتلهت ففف.فف1  

درهم

 املقر االجتمتعي : عمترة 13 رقم 152 

اجزئة الحجتح 2 أمل 2 بنسركتو - 

أكتدار

الزيتدة في رأسـمتل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العتم 
غير العـــتدي بتتريــخ 19ف26/11/2 قرر 

 FUTUREM  الشريك الوحيد لشركة

مـــن  الشركـة  رأسـمتل  من  الرفع 

ففف.ففف.1  إلــــــــــى  درهـــم  ففف.فف1 

ففف9  و ذلـــك بتلـمستهـمة ب  درهم، 

درهم  فف1  فئة  من  جدادة  حصة 

للواحدة.

من القتنون   7 و   6 تغيير الفصل 

األست�سي للشركة سيكون على الشكل 

التتلي:

فففف1   : السيد هشتم الزرهوني 

حصة : ففف.ففف.1 درهم.

II  - اـم اإلاداع القتنوني بتلـمحكمة 

 88936 رقــم  اـحت  بأكتدار  التجترية 

بتتريخ  19ف16/12/2.    
االقتطتف و البيتن

السيد احمد زهور

499 P

INFRASTRU
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 

  DR IGUIDAR DRARGUA

AGADIR

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

قرر مستهم الشركة مت الي: 

من   الشركة  رأسمتل  من  الرفع   

ففف.ففف.1   إلى  درهم  ففف.فف1 

درهم ودلك بإضتفة ففف.فف9  درهم 

اجتمتعية  حصة  ففف9  وإنشتء 

جدادة ودلك بتملقتصة مع الحستب 

الجتري للشركتء.

تعدال القتنون األست�سي للشركة

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  19ف12/12/2   بتتريخ  بتكتدار 
رقم 3ف889.  

  للخالصة والتدكير 

قبتل حسن

500 P

 QUALITY CITRUS

MAROCCO
SARL AU

مقرهت االجتمتعي : مداحة فونتي 

عمترة افراوت فحتي 8H-28 بنسركتو 

اكتدار .
رقم السجل التجتري :75ف32

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شريك  قرر  بتكتدار  19/11/15ف2 

واحد للشركةمت الي :
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بمبلغ  الشركة  متل  رأس  زيتدة 

بإنشتء  وذلك  درهم،  ففف.فف1.6 

فف1  بقيمة  جداد  سهم  ففف16 

ليصبن بذلك من  درهم لكل سهم، 

ففف.فف2.6. إلى  درهم  ففف.ففف.1 

درهم، لتخصيصه إلى شريك واحد

تعدال  القتنون االست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ثم 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  19/12ف2  بتكتداربتتريخ 
رقم88887.

501 P

GUIS LAMAN TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
اقرر  19ف2/12/2ف،  بتتريخ  املحعقد 

مت الي :
قبول استقتلة السيد ختلد عمري 

وتعيين  للشركة  كمسير  محصبه  من 

كمسيرة  بلمعيزي  شيمتء  السيدة  

جدادة للشركة.

بتملحكمة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

19ف16/12/2   اوم  بأكتدار  التجترية 
السجل التجتري   88948 احت رقم 

رقم 39669.  
مقتطف قصد االشهتر.

502 P

FLATHOTEL
APPART-HOTEL/RESIDENCE

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الخصتئص  امت  5/19ف/19ف2 

التتلية :  

تعدال القتنون األست�سي للشركة 

على الصيغة الجدادة 
الرحوي  سجيدة  السيدة  تعيين 

املذكورة  للشركة  ثتنية  مسيرة 

الكتئحة بعحوانهت خليج   FLATHOTEL

الحخيل ج 6 حي فونتي اكتدار. 

ام االبداع القتنوني لدى املحكمة 

19ف7/2ف/2  التجترية بتكتدار بتتريخ 

احت رقم 19ف1944/2.

503 P 

شركة جبريل أسيستون اي 

كونساي 
مقرهت االجتمتعي  : بلوك ف 16 رقم 

9 حي داخلة اكتدار.

الجمع  محضر  بمقت�سى   

بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي  العتم 

قرر املستهم الوحيد  19ف19/11/2 

للشركة مت الي :

للسيد  اإلمضتء  صالحيتت   -

فيليب لومبر أو للسيدة فتيحة الحي و 

السيد ابلهتض سعيد   معأ(. 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بأكتدار بتتريخ 19ف12/12/2 

احت رقم 88898.

504 P

VINTI DOS TRANS شركة
ش. م .م 

العتم  الجمع  محضر  حسب 

19ف21/11/2  بتتريخ  االستثحتئي 

   VINTI قرر الشريك الوحيد لشركة 

.DOS TRANS-S.A.R.L-A.U

- احويل مقر الشركة إلى العحوان 

التتلي : مكتب رقم 7 بتلطتبق العلوي 

 3263 رقم  بتلبحتاة  الكتئن  الثتلث 

الحي املحمدي اكتدار  .

الجعفتري  السيد  استقتلة   -

الطيب من محصبه كمسير للشركة.

- تعين السيد نوري هشتم مسيرا 

  VINTI DOS TRANS للشركة 

 S.A.R.L- A.U

من  للشركة   إداري  التوقيع   -

طرف السيد نوري هشتم.

- التوقيع  لدى املؤسستت البحكية 

من طرف السيد الجعفتري الطيب او  

نوري هشتم.

القتنوني  اإلاداع  ام    : اإلاداع   -

بمداحة  التجترية   املحكمة  لدى 

احت  19ف9/12/2ف  بتتريخ  طحجة  

السجل التجتري رقم  ف22844  رقم  

.98733

505 P

مكتـــب حستبــتت ســروا  ش. م.م.
عمــترة دامو شــترع محمد الستدس اات ملــول

 الفتكس : 65-22-24-28-5ف   

الهتاف : 46-72-24-28-5ف

 Sté NOUVELLE

UNITRANSIT
SARL

الغير  العتم  الجمع  بمقتضـى 

18ف3/2ف/14،  في  املؤرخ  العتدي 

 Sté  NOUVELLE لشركة   

UNITRANSIT ARL قرر متالي:  

الى:مدخل  االجتمتعي  املقر  نقل 
االول  الطتبق  ب  عمترة  1ف1  رقم 

مسروع لقمتن شترع القت�سي عيتض 

الحي الصحتعي أكتدار.

بمكتب  ام  القتنوني  اإلاداع 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتتريخ     88866 رقم   احت  بتكتدار  

19ف12/2/ف1.

506 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, BD. AHMED MANSOUR

EDDAHBI, CITE DAKHLA, Agadir

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE MARITIME

SYSTEME DU SUD
SARL.AU

MODIFICATION
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املحعقد في 19ف28/11/2 ثم بموجبه 

 MARITIME  احدات تغييرات بشركة

SYSTEME DU SUD SARL.AU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
حيت  درهم  ففف.ففف.1  رأسمتلهت 

قرر مت الي :
زنقة  الى:  االجتمتعي  املقر  احويل 

مليلية رقم 2 سيدي افني. 

احيين القتنون األست�سي للشركة .               

القتنوني بتملحكمة  أال اداع   ثم  

19ف13/12/2   في  بتزنيت  االبتدائية 

احث رقم  733.

507 P 

 STE DE CONSTRUCTION
 ET TOUTE FOURNITURE

NEGOCE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة .  
رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

الوحدة  مخيم   : االجتمتعي  املقر 
ربيب 3 رقم 251 السمترة.

تغيير املقر االجتمتعي للشركة 
العتم  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
متي   7 بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي 
 STE DE شركة  شريكت  قرر  19ف2، 
 CONSTRUCTION ET TOUTE
                                                     .FOURNITURE NEGOCE
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الكتئن  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
رقم   3 ربيب  الوحدة  بمخيم  مقرهت 

251 السمترة مت الي :
تغيير املقر االجتمتعي للشركة :ام 
إلى  للشركة  االجتمتعي  املقر  تغيير 
شترع    176 رقم   : التتلي   العحوان 

املسيرة الخضراء كلميم.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف8/2ف5       رقم  احت  لكلميم 

بتتريخ 19ف3/12/2ف.
 من اجل النسخة و البيتن

عن املسير: السيد اكجكتل هشتم

508 P 

أكتدار كون�سي
AGADIR CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمتل : ففف.فف1 درهم

العحوان : عمترة إفران بلوك أ شترع املقتومة 
أكتدار

الهتاف : 4ف.فف.5.28.22ف

سونتر ايديكاسيون باساج
CENTRE EDUCATIF PASSAGE

ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : رقم 49 بلوك أ 

حي املسيرة ففف85 ايزنيت
العتم  الجمع  محضر  بموجب 
19ف2  ديسمبر   21 بتتريخ  املحعقد 
بتستج  ااداكتسيون  سونتر  لشركة 
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للشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
الوحيد اقرر مت الي :

للشركة  االجتمتعي  املقر  احويل 
إلى العحوان التتلي : رقم 49 بلوك أ حي 

املسيرة ففف85 ايزنيت.
تعدال الفصل الرابع من القتنون 

األست�سي للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   12 اوم  بتزنيت  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 732.
للخالصة والبيتن

أكتدار كون�سي ش.م.م

509 P

شركة أورو إينوكس
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
وبعد  19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ 
االستمتع وقراءة املحضر اقرر مت الي :
ام تغيير املقر االجتمتعي للشركة 
من العحوان القدام وهو حي الداخلة 
ف ف 392 أكتدار إلى العحوان الجداد 
الهدى  حي   91 رقم  ل  بلوك  وهو 

اكتدار.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  بأكتدار 

احت رقم 88872.
الخالصة والتذكير

510 P

مكتـــب حستبــتت ســروا  ش. م.م.
عمــترة دامو شــترع محمد الستدس اات ملــول

 الفتكس : 65-22-24-28-5ف
الهتاف : 46-72-24-28-5ف

DAKHLA VISION
SARL AU

الغير  العتم  الجمع  بمقتضـى 
19ف2/ف21/1،  في  املؤرخ  العتدي 
 DAKHLA VISION SARL لشركة 

AU اقرر متالي : 
حي   84 لشركة ب:رقم  فرع  فتن 

الداخلة شترع الحسن االول أكتدار.
بتملحكمــة  القتنوني  اإلاداع  ام 
19ف11/12/2  في  التجترية بأكتدار،  

احت رقم 88893.
511 P

تسيير حر
 21 بتتريخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
أكتدار  في  مسجل  19ف2  نوفمبر 
بتتريخ 3 ديسمبر 19ف2 احت املراجع 
-19ف2 املداخيل  سجل   : التتلية 
67ف3414712فف األمر بتالستخالص 

19ف31276/2.
فويتج»  «طوب  املسمتة  الشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
درهم مقرهت  ففف.ففف.ف4  رأسمتلهت 
الثتني  الحسن  بشترع  االجتمتعي 
مسجلة  اكتدار  انومو  طترق  عمترة 
بتلسجل التجتري ألكتدار احت رقم 

.959
تعطي وامحن كتسيير حر للشركة 
شركة  لوكسيري»  «متي  املسمتة 
رأسمتلهت  محدودة  مسؤولية  ذات 
االجتمتعي  مقرهت  درهم  ففف.فف1 
7 زنقة غتندي حي  بقسترية محير رقم 
بتلسجل  مسجلة  اكتدار  الداخلة 

التجتري ألكتدار احت رقم 659ف4.
األصل التجتري ملطعم وبتر، حتنة 
اكتدار  «خليج  لفحدق  التتبعة  أنجل 
ف3  الكتئن بأكتدار بقعة رقم  وسبت» 
الستحلية  السيتحية  املحطقة  ب 
ألكتدار  التجتري  بتلسجل  املسجلة 
959 من السجل التحليلي  احت رقم 

احت رقم ف32 من السجل الترايبي.
والسمعة  الزبتئن  على  املشتمل 
التجتري  األثتث  وكذا  التجترية 
واألدوات الختصة بتالشتغتل ملدة 23 

شهرا.
في  محددة  كرائية  بسومة 
إلى  ستتحول  درهم  ففف.ف13 
السحة  من  ابتداء  درهمت  ففف.ف16 

الثتنية.
512 P

تسيير حر ألصل تجاري
 16 بتتريخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
أكتدار  في  مسجل  19ف2  أكتوبر 
بتتريخ 6 ديسمبر 19ف2 احت املراجع 
-19ف2 املداخيل  سجل   : التتلية 
67ف3414812فف األمر بتالستخالص 

19ف31278/2.

العتم  الجمع  محضر  اتضمن 

«طوب  املسمتة  الشركة  االستثحتئي 

مسؤولية  ذات  شركة  فويتج» 

ففف.ففف.ف4  رأسمتلهت  محدودة 

بشترع  االجتمتعي  مقرهت  درهم 

انومو  طترق  عمترة  الثتني  الحسن 
التجتري  بتلسجل  مسجلة  اكتدار 

ألكتدار احت رقم 959.

قررت مت الي :

لألصل  كتسيير حر  وامحن  تعطي 

«خليج اكتدار  التجتلي التتبع لفحدق 

 وسبت» الكتئن بأكتدار بقعة رقم ف3 ب

 املحطقة السيتحية الستحلية املسجلة

بتلسجل التجتري ألكتدار احت رقم 

959 من السجل التحليلي احت رقم 

ف32 من السجل الترايبي.

عبد  للسيد  الصالحيتت  تعطي 

الهتدي علمي سريفي الحتمل لبطتقة 

أو   A8312ف الوطحية رقم  التعريف 

الحتمل  متغيمي  مصطفى  السيد 

رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

عقود  جميع  إلمضتء   BK119857

التسيير الحر لفتئدة جميع األشختص 

احت التحمالت  أو الشركتت والكراء 

والشروط التي اراهت محتسبة لألصل 

التجتري التتبع لفحدق «خليج اكتدار 

ف3  الكتئن بأكتدار بقعة رقم  وسبت» 

الستحلية  السيتحية  املحطقة  ب 

ألكتدار  التجتري  بتلسجل  املسجلة 

959 من السجل التحليلي  احت رقم 

احت رقم ف32 من السجل الترايبي.

التراخيص  طلبتت  جميع  اقدام 

املتعلقة بتألصل التجتري.

513 P

SO-ME PRINT شركة
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

شقة بتلطتبق الرابع  رقم 421 اقتمة 

امداد الداخلة اكتدار

اـــأسـيــس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكتدار 

ام اأسيس  19ف2،  7 ديسمبر  بتتريخ 

صفتتهت    املسؤولية   محدودة  شركة 

كمت الي : 

     SO-ME PRINT : التسمية

 الهــدف : تهدف الشركة أستست إلى :

مركز الطبتعة والنشر

وعمومت جميع العمليتت التجترية 

الصحتعية املتلية و العقترية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  بتالنشطة 

شأنه  من  طتبع  ذات  أو  املشتبهة 

اوسيع واحمية الهدف االجتمتعي.

بتلطتبق  شقة   : االجتمتعي  املقر 

الرابع  رقم 421 اقتمة امداد الداخلة 

اكتدار.

اتريخ  من  ابتداء  سحة   99 املدة : 

التسجيل بتلسجل التجتري بتستثحتء 

حتلة التمداد أو الفسخ املسبق.

الرأسمتل :  حدد رأسمتل الشركة  

في ففف.فف1 درهم  مقسم  إلى ففف1 

حصة. 

اسكور            الرحمتن  عبد  السيد 

فف5 حصة.

السيدة جميلة القفتز فف5 حصة

الرحمتن  عبد  السيد  التسيير : 

القفتز  جميلة  السيدة  و  اسكور 

مسيران للشركة بإمضتئين مشتركين 

و ذلك ملدة غير محدودة. 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام    

ديسمبر   16 اوم  بتكتدار  التجترية 

19ف2 احت رقم 88941.

514 P

 STE  ASSISTANCE EL

MOUADDEN

SARL D’A.U

اأسيس الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسيس  ام  في19ف3/12/2ف 

أسيسطونس املؤدن ذات املسؤولية 

والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

احمل الخصتئص التتلية :

 STE  ASSISTANCE التسميـــــــــــة: 

 EL MOUADDEN   SARL D’A.U
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شركة ذات   : الصفة القتنونية   -

املسؤولية املحدود للشريك الوحيد.  

-الهدف االجتمتعي : 

1( إنجتد مع نقل أموات املسلمين
مقسمة  فف1  ففف   : رأسمتل   -

درهم  فف1  ففف1 حصة من فئة  إلى 

للحصة مجزاة كمتالي :

ففف1   : نعيمة  كزيحتت  السيدة 

حصة.

- املـــــــــدة : 99 سحة ابتداءا من اتريخ 

التأسيس.

- السحة املتليــــــــة :  من فتان احتار إلى 

31 ديسمبر من كل سحة .

- املقر االجتمتعي : اجزئة رقم 149 

مكرر، حي ايليال اكتدار

كزيحتت  للسيدة  التسييـــــــــــــــر:   -

نعيمة.

بتملحكمة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

19ف18/12/2  التجترية بتكتدار اومه 
رقم  19ف88969/2،  عدد  احت 

السجل 41951.

515 P

STE GOURIANE FISH
SARL D’A.U

اأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ام اأسيس شركة  19ف2  ديسمبر   3

املسؤولية  ذات  فيش  كوريتن 

والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

احمل الخصتئص التتلية :

 STE GOURIANE  : التسمية 

.FISH SARL D’A.U

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدود للشريك الوحيد.

الهدف االجتمتعي :

شركة إاراد واصدار.

إاراد األسمتك وفواكه البحر.
إلى  مقسمة  ففف.فف1   : رأسمتل 

درهم  فف1  فئة  من  حصة  ففف.1 

للحصة مجزاة كمتالي :

ففف.1   : سفيتن  كوريتن  السيد 

حصة.

املـــــــــدة : 99 سحة ابتداءا من اتريخ 
التأسيس.

السحة املتليــــــــة : من فتان احتار إلى 
31 ديسمبر من كل سحة.

اتكدارت  دوار   : االجتمتعي  املقر 
نعبتدو الدراركة أكتدار.

كوريتن  للسيد   : التسييـــــــــــــــر 
سفيتن.

بتملحكمة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
ديسمبر   18 اومه  بأكتدار  التجترية 
ف19/8897ف2.  عدد  احت  19ف2 

رقم السجل 41953.
516 P

ESPCAE DUBAI
SARL

 بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
قرر  19ف2   اونيو   21 بتنزكتن بتتريخ 
 ESPCAE DUBAIشركة مستهمي 

SARL  رأسمتلهت فف,ففف.فف1 .
محل  محمد  غتلم  السيد  تعيين 
عبد اللطيف غتلم كمسير  الى جتنب 
املسيران االخرين مع اعطتءه التوقيع 
االجتمتعي والبحكي الى جتنب املسيران 

االخرين . 
 INEZGANE نقل مقر الشركة الى
 CENTRE DE VIE SISE AVENUE

.DES F.A.R
الضبط  بكتتبة  القتنوني  اإلاداع 
بتنزكتن  االبتدائية  املحكمة  لدى 
12ف2   احت رقم  بتتريخ11 ديسمبر 

4459
517 P

 STE HMAIMOU TRANS
SARL A.U

 بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
قرر شركتء  19ف2   نونبر   28 بتتريخ 
 HMAIMOU TRANS SARL   شركة

. A.U
تعدال نشتط الشركة

الضبط  بكتتبة  القتنوني  اإلاداع 
بتكتدار  التجترية  املحكمة  لدى 
بتتريخ 17 ديسمبر 19ف2   احت رقم 

.88962
518 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°1ف AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 6.11.82.46.25ف / FIX :

5.28.23.28.68ف

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE SMART MEDIA

  TECHNOLOGY
األست�سي،  القتنون  بمقت�سى 

اأسيس  ام  19ف2  نوفمبر   4 بتتريخ 

املسؤولية.  محدودة  شركة 

: 
ُ
بتملواصفتت التتلية

: شركة  سمترت ميدات  التسمية   

 STE SMART MEDIA اكحولوجي  

 TECHNOLOGY

الهدف  :  بيع لوازم املعلوميتت.

شترع عبد هللا   : االجتمتعي  املقر 

لكرسيفي رقم 357 حي الهدى اكتدار

سحة ابتد من اتريخ   99   : املدة  

التأسيس
رأسمتلهت : فف.ففف.فف1 درهم

التسيير : تعيين السيد نور الدان 

افختر كمسير الشركة و السيد عبد 

الرحيم بوستة كمسير ثتني للشركة.
اإلمضتء : مشترك بين   السيد نور 

الرحيم  عبد  والسيد  افختر  الدان 

بوستة.

بتملحكمة  ام  القتنوني  اإلاداع 

ديسمبر   16 بتتريخ  اكتدار  التجترية  

19ف2 احت رقم88935. 

519 P

ZIRA IMMO

شركة  دات  مسؤولية محدودة»  
راسمتلهت فف.ففف.فف1  درهم

املقر االجتمتعي:  أكتدار، دوار امعيت 

جمتعة الدراركة

تعيين مسير جداد 

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر   ف1  اإلستثحتئي املحعقد اوم 

  ZIRA  IMMO بشركة  19ف2  

محدودة»  مسؤولية  ذات  «شركة 

بشريك وحيد.

درهم   فف.ففف.فف1  رأسمتلهت 

دوار  بأكتدار،  اإلجتمتعي   مقرهت 

امعيت جمتعة الدراركة ،اقرر التتلي:

زكري  بن  رشيد  السيد  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  جدادا  مسيرا 

محدودة.

من   15 البحد  تعدال  ام  كمت 

القتنون األست�سي للشركة.

القتنوني لدى كتتبة  ام اإلاداع   

بأكتدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم 88956 بتتريخ  17 ديسمبر  

19ف2 .
من أجل اإلستخالص والبيتن : املسيير.

520 P

  LES ASSURANCES

  ADOUHANE

ش.ذ.م.م

رأسمتلهت  فف.ففف.فف1   درهم

املقر اإلجتمتعي :أكتدار،  زنقة 

طرفتاة رقم 62 اتلبرجت الجداد

تعداالت في بحود القتنون األست�سي 

احيين القتنون األست�سي

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

نونبر   21 اوم  املحعقد  اإلستثحتئي 

  LES ASSURANCES لشركة  19ف2 

ADOUHANE شركة ذات مسؤولية 

فف.ففف.فف1  رأسمتلهت  محدودة 

بأكتدار،  اإلجتمتعي  مقرهت  درهم، 

اتلبرجت   62 رقم  طرفتاة  زنقة 

الجداد’ قرر الشركتء مت الي:

من   7 و   4  ،3 البحود  في  تعدال 

طبقت  للشركة  األست�سي  القتنون 

ملقتضيتت هيئة اإلشراف على التأمين 

(l’ACAPS   والضمتن اإلجتمتعي

احيين القتنون األست�سي للشركة

  كمت  ام  احيين  القتنون األست�سي 

من     7 و   4  ،3 البحود   تعدال   و 

القتنون األست�سي للشركة.
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لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
بتتريخ    88938  بأكتدار احت رقم  

 16 ديسمبر 19ف2.
من أجل اإلستخالص والبيتن : املسير

521 P

SAMLLAL TRANS
SARL AU

إغالق اصفية
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ  املحعقد 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 SAMLLAL TRANS SARL AU
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
رأسمتلهت فف.ففف.فف1 درهم ومقرهت 
اإلجتمتعي حي السالم بلوك E رقم 22 

سيدي سليمتن مت الي :
- نهتاة اصفية الشركة.

- املوافقة على الحستبتت النهتئية 
ونهتاة مهتم املصفي.

ام اإلاداع القتنوني لدى كتتبة   -
الضبط بتملحكمة اإلبتدائية بسيدي 
19ف2  ديسمبر   19 بتتريخ  سليمتن 

احت رقم 19/287ف2.
522 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

CIOMPTABLE AGREE PAR L’ETAT
 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR
TEL : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

FAX : 39.26.ف5.37.9ف
KENITRA

 PROMOLEK شركة
ش.ذ.م.م

املقر اإلجتمتعي : دوار البعتبشة 
العكلة، قيتدة الحويرات مشرع 

بلقصيري
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
  PROMOLEK لشركة  اإلستثحتئي 
ش.ذ.م.م املحعقد بمشرع بلقصيري، 
بتتريخ 23 نوفمبر 19ف2، اقرر مت الي :
من  الشركة  مقر  احويل   1-
بمشرع  الكتئن  القدام  العحوان 
بلقصيري، محطقة الفيال رقم 53 حي 
دوار  الجداد  العحوان  إلى  الليمون، 

الحويرات  قيتدة  العكلة،  البعتبشة 
مشرع بلقصيري.

الحظتم  من   4 تعدال الفصل   2-
األست�سي.

األست�سي  الحظتم  احيين   3-
للشركة.

لهذا  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 
املحضر بتملحكمة اإلبتدائية بسيدي 
19ف2،  ديسمبر   11 بتتريخ  قتسم، 
السجل  بملف   19/627 عدد  احت 

التجتري رقم 24657.
523 P 

 INTERNATIONAL
 ACCONTING AUDITING

SERVICES
I.A.A.S

شركة بإسم مشترك
رأسمتلهت : فف.ففف.ف8 درهم
املقر : عمترة الحرية شترع 

البستاين الطتبق 8، الشقة رقم 8، 
الدارالبيضتء

السجل التجتري : 3فف136
ICE : 002201902000043

إعالن
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتلدارالبيضتء  املحعقد  اإلستثحتئي 
بتتريخ 23 أكتوبر 19ف2، ام اقرير مت 

الي :
احول الشكل القتنوني للشركة   -
من شركة بإسم مشترك إلى الشكل 
مسؤولية  ذات  شركة  الجداد 

محدودة بشريك وحيد.
النهتئي ألربعين حصة على  الحقل 
الريحتني  زهرة  السيدة  التتلي  الححو 
رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 
املتحتزلة قد نقلت للسيد   I264315
الحتمل  رضوان  أبو  العلي  عبد 
 I41436ف رقم  الوطحية  للبطتقة 
املحتل إليه ف4 حصة مرقمة من 761 
إلى فف8 من فف1 درهم لكل منهت والتي 
مستهمته  مقتبل  له  اخصيصهت  ام 
الحظتم  بموجب  درهم  ففف4  ب 

األست�سي.

ففف.ف2  زيتدة رأس املتل بمبلغ   -

بمقدار  املبلغ  هذا  لزيتدة  درهم، 

إنشتء  طريق  عن  درهم،  ففف.ف8 

فف2 حصة جدادة ليتم اإلكتتتب بهت 

ودفعهت نقدا.

تعدال وضع  ام  لذلك،  نتيجة   -

مسؤولية  ذات  لشركة  جداد 

محدودة بشريك وحيد.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الرقم  احت  بتلدارالبيضتء  التجترية 

719896 بتتريخ 12 نوفمبر 19ف2 .

524 P

البروران

مختبر املنتجات الصيدلية 

لشمال إرريقيا

شركة مستهمة

رأسمتلهت : فف.ففف.ففف.ف7 درهم

مقرهت اإلجتمتعي : 38-37 كتليفورنيت 

كتردن الكولين II الطتبق السفلي 

الدارالبيضتء

محضر مداوالت الجمع العتم 
العتدي بتتريخ 25 نوفمبر 19ف2 

بمقت�سى محضر مداوالت الجمع 

نوفمبر   25 بتتريخ  العتدي  العتم 

19ف2 اقرر مت الي :

الستدة  تعيين  على  املصتدقة   -

وسليمتن  بحيس  كتمل  بحيس،  فريد 

على  تعيينهم  ام  كمسيران  بحيس 

19ف2  نوفمبر  فتان  بتتريخ  التوالي 

 46 19ف2 طبقت للفصل  و16 أكتوبر 

من قتنون 17/95.

- الستدة فريد بحيس، كتمل بحيس، 

مهتمهم  امترسون  بحيس  وسليمتن 

عقد  غتاة  إلى  أي  سحوات   6 ملدة 

الجمع العتم العتدي السحوي املقرر 

اإلجتتعية  السحة  متم  عحد  انعقتده 

24ف25/2ف2.

برنترد،  بيجوان  السيد  عزل   -

ابتداء من اليوم كمسير للشركة.

صالحيتت :
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  بتملحكمة  الضبط 
ديسمبر   16 بتتريخ  بتلدارالبيضتء 

19ف2 احت رقم ف72358.
بكتتبة  بتلتعدال  التصرين  ام 
التجترية  بتملحكمة  الضبط 
ديسمبر   16 بتتريخ  بتلدارالبيضتء 
19ف2 احت رقم 46ف36 من السجل 

الترايبي.
للمقتطف والبيتن
الرئيس املدار العتم

525 P

ALAE GLOBAL EVENTشركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمتلهت : فف.ففف.ف1 درهم
مقرهت : بتلدارالبيضتء 74، إقتمة 
الكوثر، زنقة زرهون، حي ألزاس، 

مكتب 3 
السجل التجتري عدد : 368335

القته  اوثيقي  محضر  بمقت�سى 
األستتذ عبد الصمد الصلحي موثق 
19ف2،  ديسمبر   9 بتملحمداة بتتريخ 
 ALAE الوحيد لشركة  الشريك  قرر 
GLOBAL EVENT SARL AU السيدة 

سترة مرزوق مت الي :
 ALAE GLOBAL شركة  1(حل 
احت  ووضعهت   EVENT SARL AU

التصفية الحبية.
مرزوق  سترة  السيدة  تعيين   )2
إقتمة  بتلدارالبيضتء،  القتطحة 
 ،7 شقة   ،A عمترة   ،3 الحدائق 
الوطحية  التعريف  لبطتقة  والحتملة 
رقم BJ366822، كمصفية للشركة.

3( احداد مقر التصفية بتلعحوان 
إقتمة   ،74 بتلدارالبيضتء  التتلي 
ألزاس،  حي  زرهون،  زنقة  الكوثر، 

مكتب 3.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 17 بتتريخ  بتلدارالبيضتء  التجترية 
ديسمبر 19ف2 احت عدد 723695 .
526 P
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WYLESS TECHNOLOGIES
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مستهم وحيد

  في طور التصفية(
عحوان مقرهت اإلجتمتعي : عمترة 

15 الشقة 4 شترع األبطتل أكدال 
الربتط

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

3845ف1
الغير  العتم  الجمع  عقد  بعد 
 WYLESS بتلربتط  العتدي 
اوم   TECHNOLOGIES SARL AU
الشركة  حل  اقرر  19ف2  احتار   5
نتيجة  درهم  فففف1  رأسمتلهت  التي 

املحتفسة.
عمترة  ب  التصفية  مقر  حدد 
أكدال  األبطتل  شترع   4 الشقة   15

الربتط.
واصفيتهت  للشركة  املبكر  الحل 

الوداة.
تعيين املصفي عزيز فقير.

اصفية كل الحستبتت.
ختم التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   2 بتتريخ  بتلربتط  التجترية 

19ف2 احت الرقم 3263ف1.
527 P

 MEGA TP
SARL AU

طور التصفية
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مستهم وحيد
  في طور التصفية(

عحوان مقرهت اإلجتمتعي : اجزئة 
الكتبية 1 رقم 15 امترة

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

827ف12
الغير  العتم  الجمع  عقد  بعد 
 MEGA TP لشركة  بتمترة  العتدي 
SARL AU اوم 4 نوفمبر 19ف2 اقرر 
فففف1  رأسمتلهت  التي  الشركة  حل 

درهم نتيجة املحتفسة.

واصفيتهت  للشركة  املبكر  الحل 

الوداة.

تعيين املصفي اتسين هتشم.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد 

الكتبية 1 رقم 15 امترة .

اصفية كل الحستبتت.

ختم التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتلربتط بتتريخ 11 ديسمبر 

19ف2 احت الرقم ف343ف1.

528 P

FLUIBAT

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مستهم وحيد

  في طور التصفية(
عحوان مقرهت اإلجتمتعي : بشترع 

حسن األول اجزئة 9 اوليو عمترة 

114 رقم 1 الطتبق األول امترة

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

3845ف1

الغير  العتم  الجمع  عقد  بعد 

 FLUIBAT لشركة  بتلربتط  العتدي 

اقرر  19ف2  اوم فتان أكتوبر   SARL

فففف1  رأسمتلهت  التي  الشركة  حل 

درهم نتيجة املحتفسة.

واصفيتهت  للشركة  املبكر  الحل 

الوداة.

تعيين املصفي عتدل بوشنتوف.

حدد مقر التصفية بشترع حسن 

األول اجزئة 9 اوليو عمترة 114 رقم 

1 الطتبق األول امترة.

اصفية كل الحستبتت.

ختم التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بتلربتط بتتريخ 11 ديسمبر 

19ف2 احت الرقم 3429ف1.

529 P

EGGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات  

شريك وحيد
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

أمل 5 رقم 1622، املسيرة ح.ي.م 
الربتط

س.ت : 127897
التصفية املسبقة للشركة

في  املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 
الشريك  قرر  19ف2،  ديسمبر   19
للشركة  املسبقة  التصفية  الوحيد 

ابتداء من هدا التتريخ.
مصفيت  بتني  سعيد  السيد  عين 
للشركة مع إعطتئه أوسع السلطتت 
للشركة. النهتئي  الحل  إلى  للوصول 
رقم   5 أمل  في  التصفية  مقر  حدد 

1622، املسيرة ح.ي.م الربتط.
ام القيتم بتإلاداع القتنوني بكتتبة 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  احت  ديسمبر19ف2   19 بتتريخ 

3565ف1.
530 P

LIBRAIRIE POPULAIRE
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اوليو   15 بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي 
بتملقر االجتمتعي للشركة قرر  19ف2 

شركتء الشركة مت الي :
االجتمتعي  النشتط  اوسيع 

للشركة بإضتفة نشتط «الوراقة».
محمد  السالوي  السيد  تعيين 
مكتن  للشركة  جدادا  مسيرا  فوزي 

السيد السالوي الهتدي.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بتلربتط احت رقم 63ف2ف1 

بتتريخ 16 سبتمبر 19ف2.
531 P

KHATTABI GONSTR
SARL

خطتبي غنسر ش.م.م
رقم السجل التجتري : 85617

فسخ الشركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
18 أكتوبر  االستثحتئي املحعقد بتتريخ 
للشركة االجتمتعي  بتملقر  19ف2 

 بطحجة دوار الغزالن جمتعة زنتة حي 
وبعد املداولة   5 رقم  ف4  العتلي زنقة 

اقرر مت الي :
الفسخ املسبق للشركة.

محمد  الخطتبي  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

 احداد مكتن التصفية بتملقر التتلي :
العتلي  زنتة حي  الغزالن جمتعة  دوار 

زنقة ف4 رقم 5.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 7173 رقم  احت  بطحجة  التجترية 

بتتريخ 29 أكتوبر 19ف2.
532 P

شركة فيكتميد ش.م.م
قت�سي محمد

محتسب معترف به من طرف الدولة
3 شترع الوحدة الطتبق األول رقم 1 اطوان

TEL/FAX : 5.39.71.37.84ف

STE MAHD ANNOUR PRIVE
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.ف3 درهم
بجحتن بحونة زنقة الجوهرة رقم 6 

اطوان
رقم السجل التجتري 8357

ف1  بتتريخ  بمقت�سى  م.ج.ع.ا( 
بتملقر  واملحعقد  19ف2  سبتمبر 

االجتمتعي للشركة.
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 MAHD ANNOUR PRIVE SARL
شركة محدودة املسؤولية ذات   AU

الشريك الوحيد مت الي :
فسخ الشركة.

عتادة  بوزمور  السيد  تعيين 
الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتملة 
بشترع  والستكحة   L371564 رقم 
 2 درب  الجوهرة  زنقة  بحونة  محمد 
6 اطوان كمسوؤلة عن اصفية  رقم 

الشركة.
كمحل  الشركة  مقر  احداد   

لتصفية الشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
أكتوبر   9 بتتريخ  بتطوان  االبتدائية 

19ف2 احت رقم ف3ف6.
مقتطف من أجل االشهتر

STE FIKAMED SARL

523 P
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STE FIKAMED SARL
COMPTABLITE&GESTION FISCAL

MOHAMMED KACHI
TEL/FAX : 5.39.71.37.84ف

TETOUAN

STE I.N.K TRAVAUX
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
الكتئن مقرهت بـحي احريق شترع 
املحبت زنقة 13 رقم 129 مرايل

رقم التقييد في السجل التجتري 
19813

 19 بتتريخ  بمقت�سى  م.ج.ع.ا( 
بتملقر  واملحعقد  19ف2  سبتمبر 

االجتمتعي للشركة.
 STE I.N.K شركة  قررت 

TRAVAUX SARL AU مت الي :
التجتري  النشتط  اوسيع  ام 
للشركة إلى نقل السلع لفتئدة الغير.

األست�سي  القتنون  على  املوافقة 
املحقن.

تعدال القتنون األست�سي للشركة 
فيمت اخص البحود املتعلقة بتلنشتط 

التجتري.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
أكتوبر  ف1  االبتدائية بتطوان بتتريخ 

19ف2 احت رقم ف5ف6.
مقتطف من أجل االشهتر

STE FIKAMED SARL

534 P

LA SOCIETE CANADA INN
SARL

تغيير املقر االجتمتعي للشركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
19ف2  نوفمبر   28 االستثحتئي بتتريخ 
 CANADA INN شركة  شركتء  قرر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرهت  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
حي  لهبيل  البكتي  شترع  االجتمتعي 

الحسني رقم 53 بركتن مت الي :
تغيير املقر االجتمتعي للشركة.

القتنون  من   4 البحد  تعدال 
األست�سي.

األست�سي  القتنون  على  املصتدقة 
بعد تعداله.

أجل  من  الصالحيتت  إعطتء 

القيتم بتإلجراءات القتنونية.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

ملداحة  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

بركتن  بتتريخ 12 ديسمبر 19ف2 احت 
رقم 19ف738/2.

بمقت�سى مقتطف وبيتن

535 P

 SOCIETE D’ETUDES

 ET DE REALISATIONS

IMMOBILIERES «E.R.I »
شركة الدراستت واإلنجتزات 

العقترية «أو.إر.ئي»
رأسمتلهت : ففف.33 درهم

مقرهت االجتمتعي : طحجة 22 شترع 

بلجيكت

س ت : 1989

الجمع  محضر  قرارات  بموجب 

املحعقد  العتم الغير العتدي للشركتء 

14ف2  أكتوبر  ف3  بتتريخ  بطحجة 

الدراستت  «شركة  املسمتة  للشركة 
رأسمتلهت  العقترية»  واإلنجتزات 

االجتمتعي  مقرهت  درهم  ففف.33 

بطحجة 22 شترع بلجيكت اقرر مت الي :

إلى شركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

واوزيع  محدودة  مسؤولية  ذات 
رأسمتلهت حسب العقد العدلي بتتريخ 

ابراهيم  ورثة  بين  14ف2  فبراار   12

بوعبدلي.

التزنيتي  أميحة  السيدة  تعيين 

للبطتقة  الحتملة  الجنسية  املغربية 

والقتطحة   K38ف9ف رقم  الوطحية 
بطحجة 4 زنقة 1 حي السعتدة أحداف 

«شركة  أزرو مسيرة جدادة للشركة 

العقترية»  واإلنجتزات  الدراستت 

وذلك ملدة غير محدودة وهكذا فإن 

إللزام  ضروري  الوحيد  اوقيعهت 

الشركة ااجته األغيتر.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

نوفمبر   27 بتتريخ  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت رقم 63ف228.

536 P

HORSE RIDING TANGIER
ش.ذ.م.م للشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 
للشريك الوحيد

ذات رأسمتل : ففف.ف5 درهم
املقر االجتمتعي : طحجة 18 سكن 

كنزا شترع فرازداك الطتبق الختمس 
رقم 11

بمقت�سى سحد عرفي مؤرخ بطحجة 
ومسجل  19ف2  ديسمبر   3 بتتريخ 
واحت رقم  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ 
اإلاداع 76112 فقد ام إنشتء وإقتمة 
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

اتضمن املميزات التتلية :
 HORSE RIDING  : التسمية 
للشريك  ش.ذ.م.م   TANGIER

الوحيد.
الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

أستست : تعليم ركوب الخيل.
استيراد معدات ركوب الخيل.

بيع وشراء الخيول.
تعليم ركوب الخيل بجميع أشكتله 

ولجميع الجمتهير.
ونقل  العملي  التدريب،  الرعتاة، 

الخيول.
واأجير  وبيع  واربية وشراء  إنتتج 

الخيول.
املعدات  واأجير  وبيع  شراء 
الريتضية  املعدات  وجميع  واملالبس 

لركوب الخيل.
احظيم دورات ادريبية ومحتسبتت 
مختلفة ومستبقتت ريتضية داخل أو 

خترج مبتنيهت.
النشر والبيع على جميع وستئط 
الصور وكذلك الترويج لعتلم ركوب 

الخيل واألنشطة ذات الصلة.
أكثر عمومت : كل العمليتت التجترية، 
العقترية أو الغير  املتلية،  الصحتعية، 
التي  السمسرة  وخصوصت  العقترية 
مبتشرة  غير  أو  مبتشرة  عالقة  لهال 
بأحد األهداف الستلفة الذكر أو كل 

هدف ممتثل أو مشتبه.
املقر االجتمتعي : طحجة 18 سكن 
كنزا شترع فرازداك الطتبق الختمس 

رقم 11.

اوم  من  احطلق  سحة   99  : املدة 

التأسيس.
بـ  حدد   : االجتمتعي  املتل  رأس 

فف5 حصة  إلى  ففف.ف5 درهم مجزء 

درهم  فف1  قيمة  ذات  اجتمتعية 

للواحد خصصت لـ :

حصة  فف5   : السيد حمزة أربعي 

اجتمتعية.

القيمة نقدا ملت  والكل مقتبل أداء 

مجموعه ففف.ف5 درهم.

التسيير : واحد أو أكثر من املسيران 

بصالحية واسعة.

مسير  أربعي  حمزة  السيد  عين 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  احطلق   : االجتمتعية  السحة 

فتان احتار إلى 31 ديسمبر.

الصتفية  الحتتئج  إن   : الحتتئج 

القتنونية  االقتطتعتت  بعد  للشركة 

والتحظيمية، اقسم بين الشركتء على 

حسب عدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.

لدى  إنجتز  ام  القتنوني  اإلاداع 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

احت  19ف2  ديسمبر   6 بطحجة اوم 

رقم  احت  7ف22ف1  اجتري  سجل 

اإلاداع 6ف2284.
مستخلص مطتبق لألصل

التسيير

537 P

NOKOR CAR
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمتل : ففف.فف2 درهم

املقر االجتمتعي : طحجة شترع ابن 

كثير امحية 3 رقم 25

السجل التجتري رقم 32723

فسخ الشركة
املسمتة  للشركتة  الشركتء  إن 

شركة  ش.ذ.م.م   NOKOR CAR

ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمتل 

درهم ومقرهت االجتمتعي :  ففف.فف2 

بطحجة شترع ابن كثير امحية 3 رقم 

25 قررو بتتريخ مت الي :
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ستبقة  بصفة  الشركة  فسخ 
ش.ذ.م.م   NOKOR CAR ألوانهت 
اصفيتهت  التتريخ،  هذا  من  اعتبترا 
ومكتن  ف3  و   29 للمتداين  وفقت 

التصفية املقر االجتمتعي للشركة.
كمصفي  هشتم  عزوز  السيد 

للشركة.
لدى  إنجتز  ام  القتنوني  اإلاداع 
التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
احت  19ف2  ديسمبر   6 بطحجة اوم 

رقم اإلاداع 228429.
مستخلص مطتبق لألصل

املصفي

538 P

FADRIS
ش.ذ.م.م

طحجة شترع حي ستنية جدادة زنقة 
صفرو رقم 29

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
السجل التجتري رقم 42411
افويت الحصص االجتمتعية

تعيين مسير جداد
بمقت�سى سحد عرفي مؤرخ بتتريخ  
ابن  السيد  فوت  19ف2  أكتوبر   16
يعقوب فتضل والسيد بحتن ادريس 
مجموع حصصه االجتمتعية  فف1) 
السيد  لصتلح  اجتمتعية  حصة 
درهم للواحدة،  فف1  خلكتن بوشتة 
كتنوا  التي  االجتمتعية  الحصص 
ذات  شركة  داخل  عليهت  اتوفرون 
 FADRIS مسؤولية محدودة املسمتة 
قدره  رأسمتل  ذات  ش.ذ.م.م 
االجتمتعي  ومقرهت  درهم  ففف.فف1 
بطحجة شترع حي ستنية جدادة زنقة 
29 املستهم الوحيد قرر  صفرو رقم 

أن الشركة اعتبتر من نفس اليوم.
املوافقة على نقل ملكية أسهم.

يعلن انسحتب من الشركة السيد 
بحتن  والسيد  فتضل  يعقوب  ابن 

ادريس.
قبول استقتلة السيد ابن يعقوب 
من  ادريس  بحتن  والسيد  فتضل 
مهتمهمت كمسيران للشركة ويعطيتن 
املشروط  وغير  الكتمل  التفريغ 
مهتمهمت  أداء  خالل  إلدارتهمت 

كمسيران محذ تعيينهم.

تعيين السيد خلكتن بوشتة املسير 

الجداد.
الجتري  اليوم  حتى  مستوفى 

القتنون األست�سي للشركة.

من   14 و   7  ،6 املواد  تعدال 

القتنون األست�سي.

ام  قد  القتنوني  اإلاداع  إن 

إنجتزه لدى كتتبة الضبط بتملحكمة 

ديسمبر   4 اوم  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت رقم اإلاداع ف22828.
مستخلص مطتبق لألصل

التسيير

 538P مكرر

TRANS AFEL
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمتل : .ففف.فف1.2 درهم

املقر االجتمتعي : طحجة شترع أبي 

زراع سحتء 3 رقم 22

السجل التجتري رقم 345ف2

فسخ الشركة
املسمتة  للشركتة  الشركتء  إن 

TRANS AFEL ش.ذ.م.م شركة ذات 

رأسمتل  ذات  محدودة  مسؤولية 

 ففف.فف1.2 درهم ومقرهت االجتمتعي :

بطحجة شترع شترع أبي زراع سحتء 3 

رقم 22 قررو بتتريخ مت الي :

فسخ الشركة بصفة ستبقة ألوانهت 

ش.ذ.م.م اعتبترا من   TRANS AFEL

اصفيتهت وفقت للمتداين  هذا التتريخ، 

املقر  التصفية  ومكتن  ف3  و   29

االجتمتعي للشركة.

والسيد  محمد  االدري�سي  السيد 

كمصفيتن  املجيد  عبد  أفيالل 

للشركة.

لدى  إنجتز  ام  القتنوني  اإلاداع 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

احت  19ف2  ديسمبر   4 بطحجة اوم 

رقم اإلاداع 228181.
مستخلص مطتبق لألصل

املصفيتن

539 P

APRI IMMOBILIER
ش.م.م رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : الطتبق األول 

والثتني للمبنى الواقع ببلداة 
مداغ املحطة السيتحية الجدادة 
للسعيداة قطعة أب 6 بلوك 13 

أكسيس 3 بتب ب
تغيير املقر االجتمتعي للشركة

الجمعية العتمة للشركتء املحعقدة 
قد قررت  19ف2  سبتمبر  ف3  بتتريخ 
إلى  للشركة  االجتمتعي  املقر  تغيير 

العحوان التتلي :
للسيتحة  الجدادة  محطة 
 ،6 بلوك   AP 6 برسيل  السعيداة 
فف1  شقة رقم   2 الطتبق   ACCES 3

السعيداة.
من   4 الفصل  ذلك  إثر  تغيير 

القتنون األست�سي للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   9 بتتريخ  ببركتن  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 726/19
لإلشترة والتحبيه

540 P

RIWEST
COMPLEXE AL HASSANI

 RESIDENCE ADNANE APPT 42
TANGER

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي سجل بطحجة 
وضع  ام  19ف2  نوفمبر   29 بتتريخ 
 RIWEST لشركة  األست�سي  القتنون 
SARL ش.م.م ذات املميزات التتلية :

الشريك :
مغربي  الفتهمي  ااوب  السيد 
أكتوبر   26 بتتريخ  مزداد  الجنسية 
 AVDA والستكن  بتلحتضور   1992
 CARLOS DE HAYA NR21 P 4
والحتمل   MALAGA ESPAGNE

.EG 8للبطتقة الوطحية رقم 5912ف
الجنسية  مغربي  اعراب  حستم 
ف199  نوفمبر   11 بتتريخ  مزداد 
املسيرة  بشترع  والستكن  بتلحتضور 
الحتضور والحتمل للبطتقة   271 رقم 
صتلحة إلى   S647334 الوطحية رقم 

غتاة ف1 اوليو 29ف2.

.RIWEST : التسمية

 IMPORTATION  : الغرض 

 ET VENTE DE PIECES POUR

.VEHICULES

.VENTE DE VEHICULES

الرأسمتل : حدد رأسمتل الشركة 

في ففف.فف1 درهم مقسمة إلى ففف1 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كمت الي :

السيد ااوب الفتهمي فف5 حصة.

السيد حستم اعراب فف5 حصة.

 COMPLEXE AL : املقر االجتمتعي

 HASSANI RESIDENCE ADNANE

.APPT 42 TANGER

املدة : 99 سحة.

التسيير : ام تعيين السيدان ااوب 

مسيران  اعراب  وحستم  الفتهمي 

للشركة ملدة غير محدودة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ديسمبر   6 بتتريخ  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت قم 8263.
بمثتبة مقتطف وبيتن

541 P

 STE INGENIERIE ET ETUDES

SADIA

ذو رأسمتل ففف.ف5 درهم

العحوان : شترع الحسن الثتني الرقم 

47 حي اريفة 1 السعيداة

الوحيد  الشريك  لقرار  ابعت 

ابن  السيد  كمصفي  وبتعتبتره 

مترس   19 بتتريخ  عمر  اسمتعيل 

بتلحل  اصرين  إاداع  قرر  18ف2 

املسبق للشركة.

والعقود  الوثتئق  إاداع  وام 

املتعلقة بتصفية الشركة لدى رئيس 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

احت  18ف2  مترس   22 ببركتن بتتريخ 

رقم 151/18.

542 P
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ZOUSFANA NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : شترع محمد بن 
عبد هللا وزاوية الجيش امللكي طتبق 

3 رقم 2 وجدة
رقم السجل التجتري 367ف3

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فتنة  زوس  للشركة  االستثحتئي 
املسؤولية  ذات  شركة  نيكوس 
درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت  املحدودة 
بن  : شترع محمد  االجتمتعي  مقرهت 
عبد هللا وزاوية الجيش امللكي طتبق 3 
رقم 2 وجدة واملحجز بتتريخ 4 سبتمبر 
سبتمبر   25 بتتريخ  واملسجل  19ف2 

19ف2 بوجدة قرر مت الي :
املوافقة على اقرير املصفي وعلى 

حستبتت الشركة.
من  الغتاة  احقق  لم  الشركة 
نتيجة  أي  لديهت  وليس  إنشتئهت 

لتوزيعهت.
التصرين بإقفتق التصفية ابتداء 

من نفس التتريخ.
السجل  من  الشركة  تشطيب 

التجتري.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بوجدة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
قم  احت  19ف2  ديسمبر   2 بتتريخ 

.3576
543 P

ZGHIDA HAFID
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمتلهت : ففف.فف6 درهم
مقرهت االجتمتعي : حي القدس زنقة 

االسراء رقم 18 وجدة
رقم السجل التجتري 1ف216

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ذات  شركة  حفيظ  زغيدة  لشركة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
درهم  ففف.فف6  رأسمتلهت  الوحيد 

القدس  حي   : االجتمتعي  مقرهت 
زنقة االسراء رقم 18 وجدة واملحجز 

 بتتريخ 2 متي 18ف2 واملسجل بتتريخ

 27 اوليو 18ف2 بوجدة قرر مت الي :

املوافقة على اقرير املصفي وعلى 

حستبتت الشركة.

من  الغتاة  احقق  لم  الشركة 

نتيجة  أي  لديهت  وليس  إنشتئهت 

لتوزيعهت.

التصرين بإقفتل التصفية ابتداء 

من نفس التتريخ.

السجل  من  الشركة  تشطيب 

التجتري.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بوجدة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

قم  احت  19ف2  نوفمبر   28 بتتريخ 

.898

544 P

MAMDA RE SA
شركة مستهمة

استقتلة متصرف
تعيين متصرف جداد

 25 بتتريخ  اإلداري  املجلس  قرر 

املسمتة  للشركة  19ف2  سبتمبر 

مستهمة  شركة   MAMDA RE SA
رأسمتلهت فف599.999.8 درهم مقرهت 

شترع   17 البيضتء  بتلدار  االجتمتعي 

موالي اوسف.

 M. استقتلة  االعتبتر  بعين  أخذ 

 CHRISTOPHE JEAN MARIE ELIE

RENIA من مهتمه كمتصرف.

 M. JACQUES MARIE تعيين 

 GEORGES DE PASQUIER DE

جداد  كمتصرف   FRANCLIEU

للمتصرف  البتقية  للمدة  الشركة 

املستقيل أي إلى اجتمتع الجمع العتم 

العتدي للمداولة في حستبتت السحة 

املتلية 22ف2.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2  ديسمبر   2 بتتريخ  البيضتء 

احت قم ف72193.

545 P

HAM BAS IMMOBILIER
شهر مستخرج من الحظتم األست�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
ام اأسيس شركة  19ف2  أكتوبر   23
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
 HAM BAS IMMOBILIER وحيد 

على الشكل التتلي :
 HAM BAS  : الشركة  تسمية 

.IMMOBILIER
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة ذات شريك.
غرض الشركة : بيع العقتر.

 149 اجزئة برال   : املقر االجتمتعي 
البرادي  الصحدوق  لعثتمحة  جمتعة 

رقم 7ف4 السعيداة.
مدة  احداد  ام   : الشركة  مدة 
أق�سى كحد  سحة   99 في   الشركة 
وكذا  الستبق  الحل  حتالت  عدا  مت 
حتالت التمداد والكل وفقت للقوانين 

السترية املفعول.
احداد  ام   : الشركة  رأسمتل 
درهم  ففف.فف1  رأسمتل الشركة في 

ام اقدامهت نقدا.
ففف.فف1  اسرموح  بدر  السيد 

درهم.
املجموع : ففف.فف1 درهم.

الشريك الوحيد :
مغربي،  اسرموح،  بدر  السيد 
18 أغسطس  الجنسية مزداد بتتريخ 
التعريف  لبطتقة  الحتمل   1995
القتطن   17189 فت  رقم  الوطحية 
شريك  السعيداة  الدراق  بتجزئة 

وحيد ومسير في الشركة.
مغربي،  اسرموح،  احمد  السيد 
سبتمبر   9 بتتريخ  مزداد  الجنسية 
التعريف  لبطتقة  الحتمل   1963
القتطن   AB 6774ف رقم  الوطحية 
بتجزئة الدراق السعيداة مسير وغير 

شريك في الشركة.
والزم  الشركة   تسير   : التسيير 
بإمضتء السيد بدر اسرموح في كل مت 
واإلدارية  القتنونية  بتملستئل  اتعلق 
املتلية  املستئل  في  اسرموح  واحمد 

للشركة ومت عدا ذلك.

القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتتبة 
ببركتن بتتريخ 26 نوفمبر 19ف2 احت 

رقم 19/692.
546 P

 IMMOBILIER HAMANE
ACHARK

SARL
شهر مستخرج من الحظتم األست�سي

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام اأسيس  19ف2،  نوفمبر   5 بتتريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 IMMOBILIER HAMANE

.ACHARK SARL
على الشكل التتلي :

 IMMOBILIER  : تسمية الشركة 
.HAMANE ACHARK SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

العقتر،  بيع   : الشركة  غرض 
األشغتل املختلفة.

 1 اجزئة اريفة   : املقر االجتمتعي 
«السعيداة».

مدة  احداد  ام   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سحة   99 في  الشركة 
وكذا  الستبق  الحل  حتالت  عدا  مت 
حتالت التمداد والكل وفقت للقوانين 

السترية املفعول.
السيد سفيتن حمتن،   : الشركتء 
لبطتقة  الحتمل  الجنسية،  مغربي 
 FE8321 رقم  الوطحية  التعريف 
املومن  أوالد سيدي عبد  املقيم حي 

السعيداة مسير وشريك في الشركة.
مغربي  املوا�سي،  فؤاد  السيد 
الحتمل لبطتقة التعريف  الجنسية، 
الوطحية رقم FE7156 املقيم بتجزئة 
السعيداة مسير وشريك في   1 اريفة 

الشركة.
رأس متل الشركة : ام احداد رأس 
درهم ام  ففف.فف1  في  متل الشركة 

اقدامهت نقدا.
ففف.ف5  املوا�سي  فؤاد  السيد 

درهم.
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ففف.ف5  حمتن  سفيتن  السيد 
درهم.

املجموع : ففف.فف1 درهم.
والزم  الشركة  تسير   : التسيير 
بإمضتء السيد فؤاد املوا�سي وسفيتن 
بتملستئل  اتعلق  مت  كل  في  حمتن، 
القتنونية واإلدارية، واملتلية للشركة.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بتملحكمة  الضبط  بكتتبة  القتنوني 
نوفمبر   26 بتتريخ  ببركتن  االبتدائية 

19ف2، احت رقم 19/693ف2.
547 P

SCH GROUPE 
SARL

شهر مستخرج من الجمع العتم 
االستثحتئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
الشريك  قرر  19ف2،  أكتوبر   25
 SCH GROUPE لشركة  الوحيد 
درهم،  ففف.فف1  رأسمتلهت   ،SARL
على  التعداالت  بعض  بتدختل 
القتنون األست�سي للشركة وذلك على 

الشكل التتلي :
مهحة  اضتفة  العتم  الجمع  قرر 

جدادة :
مع  الغير  لصتلح  البضتئع  نقل 

الحفتظ على املهن التتلية :
نقل البضتئع الدولي.
االستيراد والتصدار.

نقل البضتئع لصتلح الغير.
القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتتبة 
ببركتن بتتريخ 21 نوفمبر 19ف2، احت 

رقم 19/683.
548 P

KIRAT CARS
SARL

شهر مستخرج من الجمع العتم 
االستثحتئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
الجمع  قرر  19ف2،  سبتمبر   25
KIRAT CARS ش ذ م  العتم لشركة 
الحل  درهم،  ففف.فف1  راسمتلهت  م 

املسبق للشركة.

قراط  ححيفة   السيدة  وتعتبر 
كمصفية رئيسية للشركة اد اهتمت 

بتصفية جميع أصول الشركة.
القتنوني  اإلاداع  ام   : اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتتبة 
19ف2، احت  5 نوفمبر  لبركتن بتتريخ 

رقم 19/668ف2.
549 P

PROLYBAT SERVICES
SARL

شهر مستخرج من محضر الجمع 
العتم االستثحتئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
14 اوليو 19ف2، قرر الشريك الوحيد 
 PROLYBAT SERVICES  لشركة 
ش ذ م م ذات شريك وحيد رأسمتلهت 
على االقفتل النهتئي  درهم،  ففف.ف7 

للشركة.
محمدي  احمد  السيد  ويعتبر 
اهتم  للشركة  رئي�سي  كمصفي 
ومحقوالت  أصول  جميع  بتصفية 

الشركة واقفتلهت نهتئيت.
االبراء  الوحيد  الشريك  اقر 
التتم للمصفي في عمليتت التصفية 

واالقفتل النهتئي للشركة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
لبركتن  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
احت رقم  19ف2،  نوفمبر   12 بتتريخ 

ف19/67ف2.
550 P

 TRANS BENSOLTAN
INTERNATIONAL

SARL
شهر مستخرج من الحظتم االست�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
ام اأسيس شركة  19ف2،  نوفمبر   8
 TRANS املحدودة  املسؤولية  ذات 
 BENSOLTAN INTERNATIONAL

.SARL
على الشكل التتلي :

 TRANS  : الشركة  تسمية 
 BENSOLTAN INTERNATIONAL

.SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

الدولي،  الحقل   : الشركة  غرض 

البضتئع  نقل  والتصدار،  االستيراد 

دوليت للغير.

زنقة   72 الرقم   : املقر االجتمتعي 

اتفوغتلت  بوهرية  اكليم سيدي  5ف 

سيدي بوهرية بركتن.

مدة  احداد  ام   : الشركة  مدة 

أق�سى  كحد  سحة   99 في  الشركة 

وكذا  الستبق  الحل  حتالت  عدا  مت 

حتالت التمداد والكل وفقت للقوانين 

السترية املفعول.

الكريم  عبد  السيد   : الشركتء 

الحتمل  الجنسية،  مغربي  مقروف، 

رقم الوطحية  التعريف   لبطتقة 

مسير  بفرنست  املقيم   ،  88772 فت   

وشريك في الشركة.

مغربي  مقروف  بنسلطتن  السيد 

الحتمل لبطتقة التعريف  الجنسية، 

الوطحية رقم فت 62428 املقيم بدوار 

مسير  بركتن  بوهرية  سيدي  اجدار 

وشريك في الشركة.

احداد  ام   : الشركة  متل  رأس 

راس متل الشركة في ففف.فف1 درهم 

اقدامهت نقدا.

مقروف  الكريم  عبد  السيد 

ففف.ف9 درهم.

السيد بنسلطتن مقروف ففف.ف1 

درهم.

املجموع : ففف.فف1 درهم.

والزم  الشركة  تسير   : التسيير 

بإمضتء السيد عبد الكريم مقروف، 

القتنونية  بتملستئل  اتعلق  مت  كل  في 

واإلدارية، واملتلية للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ببركتن  االبتدائية  بتملحكمة  ضبط 

احت رقم  19ف2،  نوفمير   28 بتتريخ 

1ف19/7ف2.

551 P

ZAARAOUI CASH

شهر مستخرج من محضر  الجمع 

العتم االستثحتئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 

الشريك  قرر  19ف2،  فبراار   24

 ZAARAOUI CASH الوحيد لشركة 

ش ذ م م ذات شريك وحيد راسمتلهت 

على االقفتل النهتئي  درهم،  ففف.ف9 

للشركة.

رشيد  عثمتن  السيد  ويعتبر 

اهتم  اد  للشركة  رئي�سي  كمصفي 

ومحقوالت  أصول  جميع  بتصفية  

الشركة وإقفتلهت نهتئيت.

التتم  أقر الشريك الوحيد االبراء 

للمصفي في عمليتت التصفية.

واالقفتل النهتئي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

لبركتن  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

احت رقم  19ف2،  نوفمبر   21 بتتريخ 

19/682ف2.

552 P

LAATAMNA TRANSPORT

شهر مستخرج من محضر الجمع 

العتم االستثحتئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 

قرر الجمع العتم  19ف2،  أكتوبر  ف2 

 LAATAMNA TRANSPORT لشركة

ش ذ م م، رأسمتلهت ففف.فف1 درهم، 

الحل املسبق للشركة.

عبتدي  هتشم  السيد  ويعتبر 

اهتم  اد  للشركة  رئي�سي  كمصفي 

بتصفية جميع أصول الشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

لبركتن  االبتدائية  املحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2،  نوفمبر   28 بتتريخ 

19ف699/2.

553 P
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REGSTONE
SARL AU

RC : 113041
االستثحتئي  العتم  الجمع  إطتر  في 
لشركة REGSTONE شركة محدودة 
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
19ف2،  ديسمبر   12 بتتريخ  املحعقد 
سيحت،  ابن  شترع   ،79 ب  الكتئحة 
8، أكدال،  الطتبق الثتني، شقة رقم 
الشركة  مستهموا  اداول  الربتط، 

بتإلجمتع على مت الي :
فف5  ابيع  انشوم  فهد  السيد 
حصة اجتمتعية لصتلح السيد فتلتير 

.VALTER PANTANI بتنتني
تعيين السيد فهد انشوم والسيد 
ملدة  للشركة  مسيران  بتنتني  فتلتير 
احد  بإمضتء  وستمثل  محدودة  غير 

املسيران.
تغيير الشكل القتنوني للشركة من 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد لشركة محدودة املسؤولية.
احداث القتنون الداخلي.

ام اإلاداع القتنوني للشركة لدى 
التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
19ف2، احت  19 ديسمبر  بتلربتط في 

رقم 3583ف1.
554 P

BLSSD TRADING
SARL

اأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  بتلدار البيضتء  19ف2،  5 نوفمبر 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 
املحدودة بشريك واحد والتي احمل 

الخصتئص التتلية :
 BLSSD TRADING  : التسمية 

.SARL
بيع،شراء   : االجتمتعي  الهدف 
الفحدقية  األدوات  واوزيع 
والسيتحية، استيراد واصدار  اتجر 
األدوات  وانتتج  وصحع  وسيط(  أو 

الفحدقية والسيتحية.
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 
فف1  ب  حصة  ففف1  على  موزعة 
درهم لكل حصة واحدة وهو كتلتتلي :

متريت  انطحيوس  جكوب  السيد 
فف6 حصة.

فف4  الدان  نور  سليمت  السيد 
حصة.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي.

املقر االجتمتعي : مجموعة التقدم 
GH 17-2 الطتبق 2 سيدي البرنو�سي 

الدار البيضتء.
ام تعيين السيد سليمت   : التسيير 
نور الدان كمسير وملدة غير محدودة.

سيقوم املركز   : اإلاداع القتنوني 
الدار  لجهة  لالستثمتر  الجهوي  
البيضتء بتإلاداع القتنوني لدى كتتبة 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

البيضتء.
للخالصة واإلشترة

التسيير

555 P

STE MY SLOW COSMETICO
SARL AU

بتتريخ  حر  عقد  بمقت�سى 
شركة  اأسست  19ف2،  ف1 ديسمبر 

ذات خصتئص التتلية :
 MY SLOW  : التسمية 

.COSMETICO SARL AU
: انتتج وبيع مستحضرات  الهدف 
التجميل محتجتت التجميل، األشغتل 

املختلفة، استيراد والتصدار.
رأس املتل الشركة : ففف.ف1 درهم 
مقسمة إلى فف1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة.
الدوبي  غزالن  السيدة   : السيدة 

فف1 حصة.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتداءا من اتريخ التسجيل.
هللا  عبد  زنقة   ،5  : املقر 
حي  الثتلث،  الطتبق  الشفشتوني 

السالم، الخميستت.
املسيرة : السيدة غزالن الدوبي.

القتنوني لدى املحكمة  ام إاداع 
بتتريخ  بتلخميستت  االبتدائية 
16 ديسمبر 19ف2، احت رقم 71ف1.
556 P

مزار أودات واستشترات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمتلهت : فف6.441.5 درهم

مقرهت االجتمتعي : زاوية شترع عبد املومن وزنقة 
كالفون، الدار البيضتء

 MOROCCAN
 INFORMATION

TECHNOPARK COMPANY
اأسيس فرع للشركة

بمقت�سى محضر املجلس اإلداري 
قرر  19ف2،  نوفمبر   12 بتتريخ 
 MOROCCAN شركة  متصرفوا 
 INFORMATION TECHNOPARK
مستهمة،  شركة   COMPANY
راسمتلهت ففف.ففف.46 درهم، مقرهت 
طريق  البيضتء،  بتلدار  االجتمتعي 
للشركة  فرع  اأسيس  الحواصر، 

بأكتدار ذو الخصتئص التتلية :
 MOROCCAN  : التسمية 
 INFORMATION TECHNOPARK

.COMPANY
شكل الشركة : فرع :

املقر االجتمتعي : جتمعة ابن زهر، 
أكتدار.

: سيسير الفرع وملدة غير  التسيير 
بن  مليتء  السيدة  طرف  من  محددة 
مزدادة  مغربية الجنسية،   ، مخلوف 
بتلربتط مقيمة   1975 احتار   19 اوم 
زنقة الزيزفون،   12 بتلدار البيضتء، 
رقم  الوطحية  للبطتقة  وحتملة  أنفت 

.BE64823ف
اإلاداع القتنوني والتسجيل.

وتسجيل  القتنوني  اإلاداع  ام 
الفرع لدى املحكمة التجترية ملداحة 
19ف2،  ديسمبر   17 بتتريخ  أكتدار 
سجل  حيث   ،88955 رقم  احت 
بتلسجل التجتري لحفس املداحة احت 

رقم 41937.
بمقت�سى مقتطف وبيتن
مزار أودات واستشترات

557 P

مزار أودات واستشترات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمتلهت : فف6.441.5 درهم

مقرهت االجتمتعي : زاوية شترع عبد املومن وزنقة 

كالفون، الدار البيضتء

 ARCHI TECTURAL FINISH
FILMS MOROCCO

SARL
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتتريخ البيضتء  الدار   بمداحة 
 14 نوفمبر 19ف2، ام اأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد ذات الخصتئص التتلية :
 ARCHI TECTURAL  : التسمية 

.FINISH FILMS MOROCCO
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كمت في الخترج إلى :
الداكور  البحتء،  أعمتل  جميع 

والتجداد.
جميع وستئل ومحتجتت الداكور، 
كلوريد  بولي   PVC محتجتت  والسيمت 
عتلية  الطبقتت  متعدد  الفينيل 
وجتهزة  اللصق  ذااية  املقتومة، 
أغطية  سطن،  أي  على  لالستخدام 
أرضيتت عتلية املقتومة، فيلم شم�سي 

للزجتج العتلي التكحولوجيت.
بتلجملة  والتجترة  التوزيع 
ومحتجتت  أنواع  لجميع  والتقسيط 

الداكور واإلكسسوار.
اجميع عحتصر الداكور.

األولية،  املواد  واصدار  استيراد 
والخدمتت  واملواد  النهتئية  املحتجتت 
املتعلقة بشكل مبتشر أو غير مبتشر 

بتألنشطة املذكورة أعاله.
العمليتت  كل  عتمة،  وبصفة 
الصحتعية والتجترية واملتلية التي لهت 
عالقة بتلهدف االجتمتعي أعاله والتي 

من شأنهت اطوير واحمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سحة ابتداء من 

اتريخ تسجيلهت بتلسجل التجتري.
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املقر االجتمتعي : ملتقى شترع عبد 
املومن وزنقة سومية عمترة شهر زاد 
3، الطتبق الختمس، الرقم 22، الدار 

البيضتء.
في  محدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 
فف1  درهم مقسم إلى  ففف.ف1  مبلغ 
للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 
طرف  من  بتلكتمل  مدفوع  الواحدة 
 GRUPO لشركة  الوحيد  الشريك 

.GRL, S.L
السحة املتلية : ابتدئ في فتان احتار 

وانتهي في 31 ديسمبر من كل سحة.
وملدة  الشركة  ستسير   : التسيير 

غير محددة، من طرف الستدة :
VICTOR RODRIUEZ OUTON
اوم  مزداد  الجنسية،  اسبتني  ـ 
مقيم  بكرونت،   1987 سبتمبر   8
رقم  سفر  لجواز  وحتمل  بإسبتنيت 

.PAG641841
 ،FERNANDO RUIZ COELO
ف198  أغسطس   24 اوم  مزداد 
بكرونت، مقيم بإسبتنيت وحتمل لجواز 

.PAB5سفر رقم 3478ف
اإلاداع القتنوني والتسجيل.

وتسجيل  القتنوني  اإلاداع  ام 
الشركة لدى املحكمة التجترية ملداحة 
ديسمبر   17 بتتريخ  البيضتء  الدار 
بتلسجل  سجلت  حيث  19ف2، 
رقم  احت  املداحة  لحفس  التجتري 

15ف451.
558 P

DILYA
SARL AU

راسمتلهت : ففف.فف1.2 درهم
56 شترع فرنست أكدال، الربتط

السجل التجتري : 115677 الربتط
رفع رأس املتل

تغيير اسم الشركة
تغيير الهدف االجتمتعي

غير  العتم  الجمع  ملداوالت  ابعت 
19ف2،  ديسمبر   5 بتتريخ  العتدي 

لشركة BALEO، اقرر مت الي :
ففف.فف1.2  إلى  املتل  رأس  رفع 
حصة  ففف2  بإنشتء  وذلك  درهم 

جدادة من فئة فف1 درهم.

 BALEO من  الشركة  اسم  تغيير 
.DILYA SARL AU إلى SARL AU

من  االجتمتعي  الهدف  تغيير 
والوجبتت  املطتعم  إلى  الغسيل 
األطبتق  ومبيعتت  الخفيفة 

لالستهالك على الفور أو لتحتولهت.
لدى  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 
اوم  بتلربتط  التجترية  املحكمة 
19 ديسمبر 19ف2ن احت رقم 17ف8.
559 P

CCM CONSEILS

SARL

مكتب الحستبتت واالستشترة

 ADRESSE N°136 RUE AL KAHIRA

 COMATRAV 1 1ER ETAGE APPT N°2

TEMARA

IBZ CONSTRUCTION
SARL

تغيير مقر الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 IBZ 19ف2، قررت شركة  31 أكتوبر 

CONSTRUCTION SARL مت الي :
إلى العحوان   : اثبيت مقر الشركة 
حي   11 رقم  شقة   13 عمترة  التتلي 

املغرب العربي.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتمترة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2، احت رقم  17 ديسمبر  بتتريخ 

.2892
560 P

CCM CONSEILS

SARL

مكتب الحستبتت واالستشترة

 ADRESSE N°136 RUE AL KAHIRA

 COMATRAV 1 1ER ETAGE APPT N°2

TEMARA

IBZ CONSTRUCTION
SARL

بيع الحصص
استقتلة مسير وتعيين مسير جداد 

للشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  قررت  19ف2،  فتان أكتوبر 
 IBZ CONSTRUCTION SARL 

ش م م مت الي :

حصة في ملكية السيد  ف34  بيع 

خليد زراد إلى السيد حسن زراب.

حصة في ملكية السيد  ف33  بيع 

عبد الحق اإلدري�سي إلى السيد حسن 

زراب.

استقتلة مسير : السيد خليد زراد 

مسير  زراب  حسن  السيد  وتعيين 

للشركة.

احيين القتنون األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتمترة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2، احت رقم  17 ديسمبر  بتتريخ 

.2891

561 P

AZUR INNOVATION FUND
شركة التوظيف الجمتعي للراسمتل

في شكل شركة مستهمة بمجلس 

اإلدارة الجمتعية ومجلس الرقتبة
رأسمتل : ففف.ف1 درهم

املقر االجتمتعي : 117 شترع الحسن 

الثتني - مبنى بلو بترك الطتبق 11 

الدار البيضتء

 موافقة AMMC املؤرخة في

  11 ديسمبر 19ف2 

عدد ISC / AG /  19ف12فف

سجل التجتري بتلدار البيضتء

 عدد 451119
رقم  التعريف الضريبي 39448828

ICE N°84فففف2237248فف

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

اأسيس  ام  19ف2،  12 ديسمبر 

استثمتر  لشركة  األست�سي  الحظتم 

بتلخصتئص  للراسمتل  جمتعي 

التتلية :

 AZUR  : الشركة  اسم 

.INNOVATION FUND

مستهمة  شركة   : الشركة  شكل 

اإلدارة  ومجلس  الرقتبة  بمجلس 

الجمتعية.

شترع   ،117  : االجتمتعي  املقر 

بترك،  بلو  مبنى  الثتني،  الحسن 

الطتبق 11، الدار البيضتء.

الشركة  غرض   : الشركة  غرض 

الحصري هو نشتط اوظيف رؤوس 

على  بتملجتزفة  استثمترية  أموال 

-5ف رقم  القتنون  في  املحدد  الححو 

االستثمترية  بتلتعهدات  املتعلق   41

ظهير  بموجب  الصتدرة  الجمتعية، 

6فف2،  فبراار   14 1-6ف-13 من  رقم 

بصيغته املعدلة واملكملة ونصوصه 

التحفيذاة.

املدة : ف1 سحوات.

بمبلغ  ثتبت  رأسمتل   : رأسمتل 

فف1  على  موزعة  درهم،  ففف.ف1 

درهم  فف1  اسمية  بقيمة  سهم 

مكتتبة  بتلكتمل  هي  والتي  محه  لكل 

ومحررة.

أعضتء مجلس الرقتبة :

السيد سعيد ابراهيمي.

السيد محمد عزيز قتدري.

السيدة مونية لوليدي سعد.

السيد   : الرقتبة  مجلس  رئيس 

سعيد ابراهيمي.

نتئب رئيس مجلس الرقتبة السيد 

محمد، عزيزي قتدري.

أعضتء مجلس اإلدارة الجمتعية :

السيد طترق حدي.

السيد عدنتن فياللي.

السيد خليل عزوزي.

الجمتعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 

السيد طترق حدي.

مكتب   : الحستبتت  مراقب 

 FIDAROC GRANT THORNTON

خبير  مكوار،  فيصل  السيد  ويمثله 

.DPLE محتسبتتي

السجل  في  الشركة  تسجيل  ام 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجتري 

18 ديسمبر 19ف2، احت الرقم التتلي 

.451119

املركز  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

الجهوي لالستثمتر في الدار البيضتء.
ملخص قصد النشر

562 P
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AKDI CONSTRUCTION
ش م م

 DOUAR OULAD ALI OUAMAR
FARKHANA

الحتظور
 11 اوم  إقرار  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر 19ف2، ام مت الي :
ففف1  افويت  على  املصتدقة 
حصة شركة من طرف السيد هوش 
جمتل لصتلح السيد أات حمو محمد.
محمد  حمو  اات  السيد  تعيين 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   16 االبتدائية بتلحتظور اوم 

19ف2، احت رقم 3517.
563 P

STE SEMLATRAV
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

رأسمتلهت ففف.ف5 درهم
حي القدس العروي إقليم الحتضور

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   3 بتتريخ  املحعقد  العتدي 
19ف2 لشركة SEMLATRAV ش.م.م 
بموجبه  ام  الوحيد  الشريك  ذات 
املصفي من  إقفتل التصفية وإعفتء 

مهتمه.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ  بتلحتضور 

احت رقم 3486.
564 P

شركة سوتراريث
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الفردوس الشطر الثتلث عين العودة 
امترة

حل الشركة
بتلربتط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
للجمع العتم  19ف2  نوفمبر   8 بتتريخ 
سوارافيث  لشركة  العتدي  الغير 
الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م 
مقرهت  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 
الشطر  الفردوس   153 االجتمتعي 

الثتلث عين العودة امترة.

ام اإلقرار على مت الي :
حل نهتئي للشركة.

مكتب  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتمترة  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
احت رقم  19ف2  ديسمبر   11 بتتريخ 

.2872
566 P

FISH MER
SARL

الرأسامل : ففف.ف1 درهم

RC N° 365597
ابعت ملقتضيتت الجمعين العتمين 

غير العتداين :
بتتريخ 2 أبريل 18ف2 اقرر مت الي :

 11 من  االجتمتعي  املقر  احويل 
2 زنقة  إلى  زنقة عمتن الدار البيضتء 
الحسين بن علي ستبقت مردوخ الدار 

البيضتء.
تغيير النشتط التجتري للشركة.

تعدال الفصلين 2 و 4 من الحظتم 
األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
14 اونيو  التجترية بتلدار البيضتء في 

19ف2 احت رقم 669238فف.
امت  18ف2  اوليو   23 بتتريخ 

املصتدقة على :
حصة  ف5  افويت شركة متريبش 
اجتمتعية لفتئدة السيد محمد علي 

بحكيران.
استقتلة مسير وتعيين مسير جداد 

السيد محمد علي بحكيران.
احداث الحظتم األست�سي.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 24 في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم 686378.
567 P

الشركة العقارية كولبير ريدرين
S.I COLBERT VEDRINES

شركة مجهولة االسم
رأسمتلهت ففف.ف68 درهم

RC 20363
بمقت�سى الجمع العتم غير العتدي 
قرر  18ف2  اوليو   27 في  املحعقد 

املجلس اإلداري للشركة :

تعيين أربعة مسيران للشركة ملدة 

ديسمبر   31 في  انتهي  سحوات  ست 

23ف2.

السيد   - بحكيران  رشيد  السيد 

السيدة مترية   - محمد علي بحكيران 

سويس  املتلية  والشركة  الصميلي 

مغرب.

 11 من  االجتمتعي  املقر  احويل 
2 زنقة  إلى  زنقة عمتن الدار البيضتء 

الحسين بن علي ستبقت مردوخ الدار 

البيضتء.

الحظتم  من   4 الفصل  تعدال 

األست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف2 اونيو  التجترية بتلدار البيضتء في 

19ف2 احت رقم 6211ف7.

568 P

فيدلوك 

ائتمتنية اللوكوس

216 شترع ف2 غشت القصر الكبير

الشركة املغربية لألشغال 

املختلفة والتجهيزات 
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

19ف2  اوليو   22 الغير العتدي بتتريخ 

لشركة  الكبير  القصر  بتلعوامرة 

«الشركة املغربية لألشغتل املختلفة 

 SOCIETE ش.ذ.م.م  والتجهيزات» 

 MAROCAINE DES TRAVAUX

 DIVERS ET EQUIPEMENT SARL

اقرر مت الي :

عبد  لعميم  السيدان  قبول 

شركتء  الفتتح  عبد  ولعميم  الرحيم 

جدد في الشركة.

من  الشركة  رأسمتل  من  الرفع 

درهم  ففف.ف25  درهم إلى  ففف.فف1 

قيمة  حصة جدادة  فف15  بإضتفة 

كل حصة فف1 درهم كتلتتلي :

لعميم عبد الرحيم ف75 حصة.

لعميم عبد الفتتح ف75 حصة.

تعيين الستدة لعميم عبد الرحيم 

عبد  ولعميم  املحعم  عبد  ولعميم 

غير  ملدة  للشركة  مسيران  الفتتح 

محدودة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
الضبط بتملحكمة االبتدائية بتلقصر 
الكبير بتتريخ 19 ديسمبر 19ف2 احت 

رقم 437 سجل اجتري رقم 1851.
569 P

BRICO HAND
SARL AU

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DH

46 AV OKBA APPT N 2 AGDAL 
RABAT

RC 139771
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 3 ديسمبر 19ف2 قرر مت الي :
امداد صالحيتت املسير.

احيين الحظتم األست�سي للشركة.
ام اإلاداع القتنوني لدى محكمة 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  احت  19ف2  ديسمبر   18 في 

3572ف1.
570 P

STE MORADO
SARL

RC 141999
 12 بتتريخ  عرفي  عقد  حسب 
شركة  اأسيس  ام  19ف2  ديسمبر 

ذات املسؤولية املحدودة :
 MORADO SARL : اسم الشركة

مورادو.
موطو  ليب  عحد   : الشركة  مقر 
شترع ابن سيحت رقم ف7 أكدال الربتط.
التصدار   : الشركة  هدف 

واالستيراد والتسيير التجتري.
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 
ففف1 حصة وكل حصة  مقسمة إلى 

فف1 درهم مقسمة بين :
سترة العمرو : فف5 حصة.
دليلة البوري : فف5 حصة.

مدة الشركة : 99 سحة ابتداء من 
التسجيل في السجل التجتري.

العمرو ملدة غير  سترة   : التسيير 
محدودة.

الجهوي  بتملركز  التسجيل  ام 
لالستثمتر لوالاة الربتط.

571 P
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شركة ج ) ه كار
اأسيس شركة

بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  ام  بفتس  19ف2  16ديسمبر 

ه كتر»   2 «ج  قتنون أست�سي لشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الخصتئص  احمل  التي  الوحيد 

التتلية :

التسمية : شركة «ج 2 ه كتر» ش 

م م ذات الشريك الوحيد.

الهدف االجتمتعي : كراء السيترات 

بدون ستئق.

رأس املتل : ففف.فف5 درهم.

األطلش  إقتمة   : االجتمتعي  املقر 
مقتطعة  الحسيمة  زنقة   32 رقم 

أكدال، فتس.

مدة الشركة : 99 سحة.

التسيير : الحمداوي حمزة «املسير 

الوحيد».

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2، احت رقم  18 ديسمبر  بتتريخ 

رقم  التجتري  والسجل  19ف/ف411 

.61341

571P مكرر

ائتمتنية أفتر كونستي

شقة رقم 4 جحتن النهضة 1 الربتط

الهتاف : ف53772976ف

الهتاف الحقل : 662744337ف

تغييرات في شركة
ECAPITAL CONSEIL الشركة

SARL AU

رأسمتل : ففف.فف1 درهم

العحوان : عمترة ف1، شقة 1، زنقة 

دااة عوا، أكدال الربتط، املغرب

االستثحتئي  العتم  الجمع  إطتر  في 

 ECAPITAL CONSEIL SARL لشركة

AU املحعقد بتتريخ 24 أكتوبر 19ف2، 

التغييرات  وبتإلجمتع  األعضتء  قرر 

التتلية :

: اتكون رأس  : اذكير  نقل األسهم 

متل الشركة من شريك واحد.

السيدة شهرزاد الودادي : امتلك 
من رأس متل الشركة بقيمة  فف%1 
درهم  فف1  بمعدل  درهم  ففف.فف1 
قرر  الجمع،  هذا  خالل  من  للسهم 
شهرزاد  السيدة  الوحيد  الشريك 
الودادي بيع نصف أسهمهت إلى السيد 
البطتقة  مبتريك  حتمل  عصتم 
هذا األخير   U141452 الوطحية رقم 
اصبن شريك بنسبة ف5% من األسهم 

أو بقيمة ففف.ف5 درهم.
الجداد  التوزيع  فإن   : وبتلتتلي 

لألسهم بعد هذا البيع هو كمت الي :
ف%5  الودادي  شهرزاد  السيدة 

من أسهم الشركة ففف.ف5 درهم.
من  ف%5  مبتريك  السيد عصتم 

أسهم الشركة  ففف.ف5 درهم.
أسهم  من  %فف1   : املجموع 

الشركة ففف.فف1 درهم.
تعيين املسير املستعد :

قرر أعضتء الجمع بتإلجمتع تعيين 
السيد عصتم مبتريك املسير املستعد 

للشركة.
تعدال الشكل القتنوني للشركة :

الشكل  األسهم،أصبن  بيع  بعد 
ذات  شركة  للشركة  القتنوني 
من  بدال   SARL محدودة  مسؤولية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

.SARL AU بشريك واحد
تغيير تسمية أنشطة الشركة :

األعضتء  اعتمد  إدارية،  ألسبتب 
في  التتلية  التغييرات  وبتإلجمتع 

تسمية أنشطة الشركة :
مجتل  في  الحلول  اطوير 

التكحولوجيت الجدادة.
التواصل،  مجتل  في  االستشترة 
واالستراايجية  الرقمي،  والوضع 

ونظتم املعلومتت واملعلومتاية.
عبر  التسويق  في  االستشترة 
عبر  واملبيعتت  واإلعالنتت  اإلنترنيت 
متعلق  آخر  نشتط  وأي  اإلنترنيت 

بتألنترنيت.
التعليم املستمر.

التمثيل  اصدار،  استيراد، 
التجترة  البيع،  الشراء،  التجتري، 
أشكتلهت  بجميع  والدولية  املحلية 
واملواد  واملحتجتت  السلع  جميع  في 

املتعلقة بأعمتل الشركة.

التدخل في اقدام براءات االختراع 
والتصتميم  التجترية  للعالمتت 
املتعلقة  املعتمالت  وفي  والحمتذج 
التجترية  والعالمتت  بتلبراءات 

والعروض والحمتذج.
تغيير مكتن اإلقتمة بعقد إاجتر :

اذكير : اقع مقر الشركة في عمترة 
زنقة دااة عوا أكدال   ،1 شقة  ف1، 

الربتط، املغرب.
تغيير  وبتإلجمتع  األعضتء  قرر 
عقد  بموجب  الشركة  إقتمة  مكتن 

إاجتر على نفس العحوان.
احداث القتنون األست�سي للشركة :
الجدادة  التعداالت  مراعتة  مع 

للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ديسمبر   16 اوم  بتلربتط  التجترية 

19ف2، احت رقم 3494ف1.
572 P

JOCKER PRODUCTION ART
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

1، اجزئة نعمة عمترة زهرة مخزن 
رقم 2، اتبريكت، سال

غير  العتم  الجمع  ملداوالت  ابعت 
19ف2،  أكتوبر   17 بتتريخ  العتدي 
 JOCKER PRODUCTION لشركة 
ART شركة ذات مسؤولية محدودة 
ففف.فف1  رأسمتله  وحيد،  بشريك 
1، اجزئة   : درهم، ومقرهت االجتمتعي 
 ،2 رقم  مخزن  زهرة  عمترة  نعمة 

اتبريكت، سال.
اقرر مت الي : تغيير املقر االجتمتعي :

زهرة  عمترة  نعمة  اجزئة   ،1 من 
مخزن رقم 2، اتبريكت، سال.

األر�سي  الطتبق   ،877 رقم  إلى 
اجزئة الحخيل، مراكش.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام  وقد 
اوم  بسال  االبتدائية  املحكمة 
رقم  احت  19ف2،  17 ديسمبر 

.33843
بمقت�سى مقتطف وبيتن

573 P

ME2 SNC
شركة بتسم مشترك

رأس متلهت : ففف.فف1 درهم
الكتئحة بشقة رقم 8، عمترة رقم 

18، مجموعة 24، أبواب سال طريق 
القحيطرة سال

العتم  الجمع  محضر  ملخص 
الجمع  إطتر  في  للشركة  االستثحتئي  
 ME2 SNC العتم االستثحتئي لشركة 
بتتريخ  شركة بتسم مشترك املحعقد 
الكتئحة بشقة رقم  19ف2  ف2 نوفمبر 
 ،24 مجموعة   ،18 رقم  عمترة   ،8
سال،  القحيطرة  طريق  سال  أبواب 
بتإلجمتع  الشركة  مستهموا  اداول 

على مت الي :
قراءة اقرير التسيير الذي قتم به 

الرئيس.
ستبقة  بصفة  الشركة  اصفية 

ألوانهت.
وتعيين  التصفية  مقر  احداد 

السيدرشيد كالل املسؤول عنهت.
ام اإلاداع القتنوني للشركة لدى 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
بسال في ف1 ديسمبر 19ف2، احت رقم 

6ف338.
574 P

STE SWISS GAUFRE D’OR
SARL AU

راسمتلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : رقم ف2 إقتمة 

بوليحغ حي الريتض افران
ابعت لعقد عرفي مؤرخ في 15 اوليو 
19ف2، ام وضع محضر الجمع العتم 

االستثحتئي.
أشغتل اليوم : اصفية الشركة.

تسمية املصفي.
مختلفتت.

العتم  الجمع  قرر   : األول  الحل 
اتريخ من  ابتداءا  الشركة   اوقيف 

 15 اوليو 19ف2.
الحل الثتني :

السيد  تسمية  العتم  الجمع  قرر 
الشركة،  مصفي  اوشني  محمد 
في  الشركة  اصفية  مكتن  واحداد 
املقر االجتمتعي الكتئن برقم ف2 إقتمة 

بوليحغ حي الريتض افران.
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بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
الضبط بتملحكمة التجترية بمكحتس 
رقم  احت  19ف2،  نوفمبر   5 بتتريخ 

ف549.
575 P

PHOTO-PHILIA
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : رقم 596 االرز 5 
شترع الحسن الثتني أحداف أزرو

ابعت لعقد عرفي مؤرخ في 4 نوفمبر 
19ف2، ام وضع محضر الجمع العتم 

االستثحتئي.
أشغتل اليوم :

اصفية الشركة.
تسمية املصفي.

مختلفتت.
الشريك  قرر   : األول  الحل 
 الوحيد حل الشركة ابتداء من اتريخ 

4 نوفمبر 19ف2.
العتم  الجمع  قرر   : الثتني  الحل 
الدخي�سي  سمية  السيدة  تسمية 
مكتن  واحداد  الشركة،  مصفية 
االجتمتعي  املقر  في  الشركة  اصفية 
شترع   5 األرز   596 برقم  الكتئن 

الحسن الثتني أحداف أزرو.
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2، احت رقم  12 ديسمبر  بتتريخ 

السجل التجتري عدد 27ف1.
576 P

STE IBADISSENS
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : زاوية أات سيدي 

عبد السالم افران
احتار    3 ابعت لعقد عرفي مؤرخ في 
17ف2، ام وضع محضر الجمع العتم 

االستثحتئي.
أشغتل اليوم :

اصفية الشركة.
تسمية املصفي.

مختلفتت.

العتم  الجمع  قرر   : األول  الحل 

اتريخ من  ابتداء  الشركة   اوقيف 

 3 احتار 17ف2.

العتم  الجمع  قرر   : الثتني  الحل 

تسمية السيد محمد بتديس مصفي 

اصفية  مكتن  واحداد  الشركة، 

الكتئن  االجتمتعي  املقر  في  الشركة 

بزاوية أات سيدي عبد السالم افران.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

الضبط بتملحكمة التجترية بمكحتس 

رقم  احت  19ف2،  نوفمبر   5 بتتريخ 

.5491

577 P

STE ZEAMARI

SARL

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : رقم 263 اجزئة 

الحخيل 1 أحداف أزرو

ابعت لعقد عرفي مؤرخ في 4 نوفمبر 

19ف2، ام وضع محضر الجمع العتم 

االستثحتئي.

أشغتل اليوم :

اصفية الشركة.

تسمية املصفي.

مختلفتت.

الحل األول : قرر الجمع العتم حل 

نوفمبر   4 اتريخ  من  ابتداء  الشركة 

19ف2.

العتم  الجمع  قرر   : الثتني  الحل 

عتدل  الزعمتري  السيد  تسمية 

مكتن  واحداد  الشركة،  مصفي 

االجتمتعي  املقر  في  الشركة  اصفية 

 1 الحخيل  اجزئة   236 برقم  الكتئن 

أحداف أزرو.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2، احت رقم  12 ديسمبر  بتتريخ 

السجل التجتري عدد 227.

578 P

 STE THECNO CENTRE

AZROU
SARL

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : رقم 191 شترع 

الحسن الثتني احداف أزرو

ابعت لعقد عرفي مؤرخ في 4 نوفمبر 

19ف2، ام وضع محضر الجمع العتم 

االستثحتئي.

أشغتل اليوم :

اصفية الشركة.

تسمية املصفي.

مختلفتت.

الحل األول : قرر الجمع العتم حل 

نوفمبر   4 اتريخ  من  ابتداء  الشركة 

19ف2.

السيد  تسمية  العتم  الجمع  قرر 

الشركة،  مصفي  ادريس  الصداقي 

في  الشركة  اصفية  مكتن  واحداد 

 191 برقم  الكتئن  االجتمتعي  املقر 

شترع الحسن الثتني أحداف أزرو.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2، احت رقم  12 ديسمبر  بتتريخ 

السجل التجتري عدد 745.

579 P

OSSOUL SADAD
SARL

راسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : الطتبق الثتني 
رقم 619 األرز 5 شترع الحسن الثتني 

أحداف أزرو

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�سي  القتنون  وضع  ام 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ابعت 

أكتوبر   9 بتتريخ  مؤرخ  عرفي  لعقد 

19ف2، ذات الختصيتت التتلية :

اسم  الشركة  اأخذ   : التسمية 

ذات  شركة   ،OSSOUL SADAD

املسؤولية املحدودة.

الهدف : احصيل الداون.

املقر  اقع   : االجتمتعي  املقر 

االجتمتعي للشركة برقم 619 األرز 5 

شترع الحسن الثتني أحداف أزرو.

 99 في  حدد مدة الشركة   : املدة 

سحة.

ففف.ف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 

من  حصة  فف1  على  مقسمة  درهم 

الواحدة،  للحصة  درهم  فف1  قيمة 

على الشكل التتلي :

بومبت امبتركة ف5 حصة.

الحت�سي سفيتن ف5 حصة.

املجموع : فف1 حصة.
عين بمقت�سى القتنون   : التسيير 

غير  ملدة  مسيران  للشركة  األست�سي 

محدودة.

الحتمل  سفيتن  الحت�سي  السيد 

رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

والسيدة بومبت امبتركة   ،DA63576

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتملة 
.DA62رقم 77ف

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

احت رقم  19ف2،  أكتوبر  ف3  بتتريخ 

السجل التجتري 7ف12.

580 P

LAHLIMI MULTISERVICE
SARL AU

راسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : الحخيل 6 إحستن 

1 عمترة GH3 دكتن رقم 15 أحداف 

أزرو

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي  القتنون  وضع  ام 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي  لعقد  ابعت  الوحيد  الشريك 

مؤرخ بتتريخ ف2 نوفمبر 19ف2، ذات 

الختصيتت التتلية :

اسم  الشركة  اأخذ   : التسمية 

شركة   ،LAHLIMI MULTISERVICE

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
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 TRAVAUX DIVERS OU : الهدف
 COSTRUCTION PRESTATION

.DE SERVICE
املقر  اقع   : االجتمتعي  املقر 
 6 الحخيل   : ب  للشركة  االجتمتعي 
إحستن 1 عمترة GH3 دكتن رقم 15 

أحداف أزرو.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سحة.
ففف.فف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 
ففف1 حصة من  درهم مقسمة على 
الواحدة  للحصة  درهم  فف1  قيمة 

على الشكل التتلي :
لحليمي محمد أمين ففف1 حصة.

املجموع : ففف1 حصة.
عين بمقت�سى القتنون   : التسيير 
غير  ملدة  مسير  للشركة  األست�سي 
محدودة السيد لحليمي محمد أمين 
الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.DA64رقم ف3ف
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
احت رقم  19ف2،  ديسمبر   5 بتتريخ 

السجل التجتري 1225.
581 P

ANASS OUENZAR OCI
SARL AU

رأسمتلهت : ففف.ف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : رقم 596 الطتبق 
األول شترع الحسن الثتني األزر 5 

أحداف أزرو
اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
التأسي�سي  القتنون  وضع  ام 
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 
عرفي  لعقد  ابعت  الوحيد  الشريك 
ذات  19ف2،  اونيو   27 مؤرخ بتتريخ 

الختصيتت التتلية :
اسم  الشركة  اأخذ   : التسمية 
شركة   ANASS OUENZAR OCII
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
 EXPORTATEUR  : الهدف 
 DE PLUSIEURS ESPECES DE

.MARCHANDISES

املقر  يعقد   : االجتمتعي  املقر 
 596 رقم  ب  للشركة  االجتمتعي 
الثتني  الحسن  شترع  األول  الطتبق 

األزر 5 أحداف أزرو.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سحة.
ففف.ف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 
من  حصة  فف1  على  مقسمة  درهم 
الواحدة  للحصة  درهم  فف1  قيمة 

على الشكل التتلي :
ونزار أنس فف1 حصة.
املجموع : فف1 حصة.

عين بمقت�سى القتنون   : التسيير 
غير  ملدة  مسير  للشركة  األست�سي 
الحتمل  أنس  ونزار  السيد  محدودة 
رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

.C5ف799ف
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2، احت رقم  16 ديسمبر  بتتريخ 

السجل التجتري 1235.
582 P

B C J
SARL

راسمتلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : رقم 196 اجزئة 

فيتتل افران
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
التأسي�سي  القتنون  وضع  ام 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ابعت 
نوفمبر   7 بتتريخ  مؤرخ  عرفي  لعقد 

19ف2، ذات الختصيتت التتلية :
اسم  الشركة  اأخذ   : التسمية 
BCJ، شركة ذات املسؤولية املحدودة.
 - : أشغتل مختلفة أو بحتء  الهدف 

اجترة.
املقر  اقع   : االجتمتعي  املقر 
اجزئة   196 االجتمتعي للشركة برقم 

فيتتل افران.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سحة.
ففف.فف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 
ففف1 حصة من  درهم مقسمة على 
الواحدة  للحصة  درهم  فف1  قيمة 

على الشكل التتلي :
شكري محمد ف75 حصة.

جرادي عبد الحق ف25 حصة.

املجموع ففف1 حصة.
عين بمقت�سى القتنون   : التسيير 
األست�سي للشركة مسير ملدة محدودة 
السيد قلوش إدريس الحتمل لبطتقة 

.DB22741 التعريف الوطحية رقم
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
بأزرو  االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2، احت رقم  16 ديسمبر  بتتريخ 

السجل التجتري 1233.
583 P

JANALOGE
اتسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتتريخ 
ف2 نوفمبر 19ف2، ام اأسيس شركة 
وفقت  املحدودة  املسؤولية  ذات 

للخصتئص التتلية :
ذات  شركة  لوج  جحت   : التسمية 

املسؤولية املحدودة.
اإلنعتش   : االجتمتعي  الهدف 

العقتري.
املقر االجتمتعي : الدار البيضتء حي 
أمتل 1 عمترة ب رقم 92 شقة رقم 8، 

ايط مليل.
املدة : محددة في 99 سحة ابتداءا 
السجل  في  التسجيل  اتريخ  من 

التجتري.
رأسمتل  حدد   : الشركة  رأسمتل 
مقسم  درهم  ففف.فف1  في  الشركة 
قيمة  اجتمتعية  حصة  ففف1  إلى 
جميعهت  درهم،  فف1  كل واحدة منهت 
الشريكين  على  وموزعة  محررة 

كتلتتلي :
فف5  صبير  املصطفى  السيد 

حصة.
السيدة الزهرة زيتن فف5 حصة.

السحة االجتمتعية :
من فتان احتار إلى 31 ديسمبر.

السيد  تعيين  ام   : التسيير 
بتلدار  الستكن  صبير،  املصطفى 
الرقم   ،3 زنقة  حي البركة،  البيضتء، 
التعريف  لبطتقة  الحتمل   ،189
مسيرا   ،BE61723ف عدد  الوطحية 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

ام التسجيل في السجل التجتري 

ديسمبر   4 بتتريخ  البيضتء  بتلدار 

19ف2، احت رقم 449897.
لإلاداع والنشر

584 P

 CAPITAL SOLUTION
SERVICES

SARL

املقر االجتمتعي : ف3 زنقة موالي 

احمد الوكيل حستن، الربتط

تعدال شركة
بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

19ف2، ام تعدال شركة  18 ديسمبر 

 CAPITAL SOLUTION SERVICES

ذات مسؤولية محدودة.

أصبن   : االجتمتعي  املقر  تغيير 

العحوان الجداد رقم ف2 مجموعة 68 

الطتبق األول البويتتت، الربتط.

الشريك   : الحصص  افويت 

عتدل الحتجم فوت مجموع حصصه 

البتلغة فف4 حصة إلى السيد البتجي 

الوحيد  املتلك  أصبن  الذي  أمين 

لجميع األسهم البتلغة ففف1 حصة.

احداد التسيير :

أصبن السيد البتجي أمين املسير 

الوحيد للشركة.

تغيير الشكل القتنوني للشركة.

القتنوني  شكلهت  بذلك  أصبن 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

ام إاداع امللف القتنوني بتملحكمة 

 7817 عدد  احت  بتلربتط  التجترية 

اوم 11 ديسمبر 19ف2.

585 P

 WORLD WIDE EDUCATION
SERVICES

SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

19ف2،  ديسمبر   16 بتتريخ  بتلربتط 

 WORLD WIDE ام اأسيس شركة 

.EDUCATION SERVICES SARL
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االستشترة  إلى  الشركة  تهدف 
والتسيير.

درهم  ففف.فف1  رأسمتل الشركة 
ففف1 حصة من فئة  نقدا وهي امت 

فف1 درهم للحصة الواحدة.
فف5  فتاحة  عويسة  السيدة 

حصة أي ففف.ف5 درهم.
فف5  خطتبي  خنستء  السيدة 

حصة أي ففف.ف5 درهم.
املقر االجتمتعي : 77 شترع بتاريس 

لومومبت الشقة 3 حستن - الربتط.
عويسة  هي  املسيرة   : التسيير 

فتاحة ملدة غير محدودة.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

21ف142.
586 P

MINIPRO
SARL AU

املقر االجتمتعي : ف3 زنقة موالي 
احمد الوكيل حستن الربتط

اأسيس شركة
بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
11 ديسمبر 19ف2، ام اأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة   MINIPRO

بمسؤول وحيد.
االستشترة في   : الهدف االجتمتعي 

التسيير.
جميع األشغتل املختلفة في البحتء.

رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة  فف1 

بين الشركتء على الشكل التتلي :
السيد تسوقت كريم حصة.

السيد ففف1 حصة.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
املسير : السيد تسوقت كريم.

 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 
19ف142.

587 P

سكوير أطلنتيك 14

ش ذ م م

اصفية مسبقة للشركة
محعقد  عرفي  عقد  بواسطة 

19ف2، قرر شركتء  25 نوفمبر  بتتريخ 

أطلحتيك  «سكوير  املسمتة  الشركة 

ففف.فف3  رأسمتلهت  ذ م م  ش   «14

درهم، مقرهت الرئي�سي بتلدار البيضتء 
ومسجلة  ستراسبورغ،  زنقة   17

رقم  احت  التجتري  السجل  في 

بشكل  الشركة  اصفية   ،137.883

قتطع ونهتئي، وذلك لعدم قدرتهت على 

مزاولة نشتطهت بعد وفتة أكبر شريك 

الكريم  عبد  السيد  الشركة  ومسير 

بحجلون.

في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 
زنقة مصطفى املعتني   31  : الشركة 

السيد  واملصفيتن  البضتء  الدار   -
عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  القتطحتن 

كل  لهمت  واللذان  املعتني،  مصطفى 

الصالحيتت والحق املطلق لإلشراف 

بهذه  املتعلقة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نفذ 

 18 في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 723.996.
املسيران واملصفيتن

588 P

الفائزين

ش ذ م م

اصفية مسبقة للشركة
محعقد  عرفي  عقد  بواسطة 

19ف2، قرر شركتء  25 نوفمبر  بتتريخ 

ش ذ م  «الفتئزين»  الشركة املسمتة 

مقرهت  درهم،  ففف.فف3  م رأسمتلهت 

محج   66 البيضتء  بتلدار  الرئي�سي 

السجل  في  ومسجلة  بولو،  اطلحتيد 

التجتري احت رقم 95.197، اصفية 

وذلك  ونهتئي،  قتطع  بشكل  الشركة 

نشتطهت  مزاولة  على  قدرتهت  لعدم 

بعد وفتة أكبر شريك ومسير الشركة 

السيد عبد الكريم بحجلون.

في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 
زنقة مصطفى املعتني   31  : الشركة 

السيد  واملصفيتن  البضتء  الدار   -
عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  القتطحتن 

كل  لهمت  واللذان  املعتني،  مصطفى 

الصالحيتت والحق املطلق لإلشراف 

بهذه  املتعلقة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نفذ 

في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

رقم  احت  19ف2،  18 ديسمبر 

.723.995
املسيران واملصفيتن

589 P

املبشرين
ش ذ م م

اصفية مسبقة للشركة
محعقد  عرفي  عقد  بواسطة 

19ف2، قرر شركتء  25 نوفمبر  بتتريخ 

ش ذ م  «املبرشين»  الشركة املسمتة 

مقرهت  درهم،  ففف.فف6  م رأسمتلهت 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  الرئي�سي 

مصطفى املعتني، ومسجلة في السجل 

التجتري احت رقم 95.195، اصفية 

وذلك  ونهتئي،  قتطع  بشكل  الشركة 

نشتطهت  مزاولة  على  قدرتهت  لعدم 

بعد وفتة أكبر شريك ومسير الشركة 

السيد عبد الكريم بحجلون.

في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 
زنقة مصطفى املعتني   31  : الشركة 

السيد  واملصفيتن  البضتء  الدار   -
عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  القتطحتن 

كل  لهمت  واللذان  املعتني،  مصطفى 

الصالحيتت والحق املطلق لإلشراف 

بهذه  املتعلقة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نفذ 

 18 في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 723.994.
املسيران واملصفيتن

590 P

طكيونا
ش ذ م م

اصفية مسبقة للشركة
محعقد  عرفي  عقد  بواسطة 

19ف2، قرر شركتء  25 نوفمبر  بتتريخ 

«طكيونا» ش ذ م م  الشركة املسمتة 
مقرهت  درهم،  ففف.فف1.5  رأسمتلهت 

شترع   84 البيضتء  بتلدار  الرئي�سي 

في  ومسجلة  األول،  ادريس  موالي 

السجل التجتري احت رقم 85.191، 

اصفية الشركة بشكل قتطع ونهتئي، 

مزاولة  على  قدرتهت  لعدم  وذلك 

نشتطهت بعد وفتة أكبر شريك ومسير 

الشركة السيد عبد الكريم بحجلون.

في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 
زنقة مصطفى املعتني   31  : الشركة 

السيد  واملصفيتن  البضتء  الدار   -
عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  القتطحتن 

كل  لهمت  واللذان  املعتني،  مصطفى 

الصالحيتت والحق املطلق لإلشراف 

بهذه  املتعلقة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نفذ 

 18 في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 723.997.
املسيران واملصفيتن

591 P

جورج هينري
ش ذ م م

اصفية مسبقة للشركة
محعقد  عرفي  عقد  بواسطة 

19ف2، قرر شركتء  25 نوفمبر  بتتريخ 

الشركة املسمتة «جورج هينري» ش 

درهم،  ففف.فف3  رأسمتلهت  م  م  ذ 

 31 البيضتء  بتلدار  الرئي�سي  مقرهت 
ومسجلة  املعتني،  مصطفى  زنقة 

رقم  احت  التجتري  السجل  في 

بشكل  الشركة  اصفية   ،133.797

قتطع ونهتئي، وذلك لعدم قدرتهت على 

مزاولة نشتطهت بعد وفتة أكبر شريك 

الكريم  عبد  السيد  الشركة  ومسير 

بحجلون.
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في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 
زنقة مصطفى املعتني   31  : الشركة 

السيد  واملصفيتن  البضتء  الدار   -
عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  القتطحتن 

كل  لهمت  واللذان  املعتني،  مصطفى 

الصالحيتت والحق املطلق لإلشراف 

بهذه  املتعلقة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نفذ 

في  البيضتء  بتلدار   التجترية 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   18

.723.994
املسيران واملصفيتن

592 P

حميد هللا
ش ذ م م

اصفية مسبقة للشركة
محعقد  عرفي  عقد  بواسطة 

19ف2، قرر شركتء  25 نوفمبر  بتتريخ 

ش  هللا»  «حميد  املسمتة  الشركة 

درهم،  ففف.فف1  رأسمتلهت  م  م  ذ 
مقرهت الرئي�سي بتلدار البيضتء 5 زنقة 
دوريغت، ومسجلة في السجل التجتري 

احت رقم 9.155ف1، اصفية الشركة 

لعدم  وذلك  ونهتئي،  قتطع  بشكل 

قدرتهت على مزاولة نشتطهت بعد وفتة 

السيد  الشركة  ومسير  شريك  أكبر 

عبد الكريم بحجلون.

في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 
زنقة مصطفى املعتني   31  : الشركة 

السيد  واملصفيتن  البضتء  الدار   -
عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  القتطحتن 

كل  لهمت  واللذان  املعتني،  مصطفى 

الصالحيتت والحق املطلق لإلشراف 

بهذه  املتعلقة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نفذ 

 18 في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 723.997.
املسيران واملصفيتن

593 P

الشركة العقارية رضا هللا
ش ذ م م

اصفية مسبقة للشركة
بواسطة عقد عرفي محعقد بتتريخ 
25 نوفمبر 19ف2، قرر شركتء الشركة 
رضت  العقترية  «الشركة  املسمتة 
ففف.فف1.4  هللا» ش ذ م م رأسمتلهت 
درهم، مقرهت الرئي�سي بتلدار البيضتء 
ومسجلة  زنقة مصطفى املعتني،   31
رقم  احت  التجتري  السجل  في 
بشكل  الشركة  اصفية  91ف.112، 
قتطع ونهتئي، وذلك لعدم قدرتهت على 
مزاولة نشتطهت بعد وفتة أكبر شريك 
الكريم  عبد  السيد  الشركة  ومسير 

بحجلون.
في مقر  التصفية  اختيتر مقر  ام 
زنقة مصطفى املعتني   31  : الشركة 
السيد  واملصفيتن  البضتء  الدار   -
عبد العزيز بحجلون ويوسف بحجلون 
زنقة   31 البيضتء  بتلدار  القتطحتن 
كل  لهمت  واللذان  املعتني،  مصطفى 
الصالحيتت والحق املطلق لإلشراف 
بهذه  املتعلقة  اإلجراءات  كل  على 

التصفية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  نفذ 
 18 في  البيضتء  بتلدار  التجترية 
ديسمبر 19ف2، احت رقم ففف.724.

املسيران واملصفيتن

594 P

STE ATLAS AUDIT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمتلهت  : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : عمترة 44 شترع 
فرنست، شقة رقم ف2، اكدال الربتط

تغييراملقر االجتمتعي
في ف2 سبتمبر 19ف2، قرر الشريك 
الوحيد لشركة أطلس أودات، تغيير 

املقر االجتمتعي للشركة :
 من عمترة 44 شترع فرنست، شقة 

رقم ف2، اكدال الربتط.
الى : شقة رقم 4، عمترة د، اقتمة 
اليمتمة، القطتع 9، اجزئة ف2، شترع 

اليزادي، حي الريتض الربتط.

كتتبة  لدى  القتنوني  االاداع  ام 
الضبط بتملحكمة التجترية بتلربتط، 
رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   18 في 

.7976
مختصر للنشر

595 P

 STE MAGHREB
 HOSPITALITY COMPANY

MHC
شركة مستهمة

رأسمتلهت : ففف.فف3 درهم
مقرهت االجتمتعي : 4-2 زنقة االبطتل 

حي الراحة الدارالبيضتء
السجل التجتري رقم : 65ف451

 9 بتتريخ  ختصة  لوثيقة  وفقت 
شركة  اتسيس  ام  19ف2،  ديسمبر 

مستهمة مع املميزات التتلية :
 STE MAGHREB  : اسم الشركة 

.HOSPITALITY COMPANY
.MHC : اختصتر اسم الشركة

الشكل القتنوني : شركة مستهمة.
املقر الرئي�سي :  4-2  زنقة االبطتل 

حي الراحة الدارالبيضتء.
الحيتزة   : الشركة  موضوع   
املبتشر  غير  او  املبتشر  والحصول 
أصول  املك  لشركتت  سحدات  على 
املبتشر  والحصول  الفحدق.الحيتزة 
 : أو غير املبتشر على أصول الفحدق 
ممتلكتت عقترية، العقترات التجترية 

أو شركتت ادارة الفحدق.
االستغالل واالدارة الفحدقية.

املدة : 99 سحة.
ففف.فف3   : الشركة  راسمتل 
درهم اكون بتلكتمل من املستهمتت 

الحقداة.
أعضتء مجلس االدارة :

 FPNDS HASSAN II POUR
 LE DEVELOPPEMENT
 ،  ECONIMIQUE ET SOCIAL
مؤسسة عتمة ذات شخصية قتنونية 
واالستقالل متلي، اقع مكتبهت الرئي�سي 
في املجمع االداري والثقتفي ملؤسسة 
الطتبق   ،A2 بلوك  محمد الستدس، 

الثتني، مداحة العرفتن الربتط.

بحعبتس  دنيت  خنستء  السيدة 

 14 املقيمة بتلدارالبيضتء  التعترجي، 

ممر جبل اوبقتل حي السالم.

املقيمة  كدارة،  غزالن  السيدة 
بتلدارالبيضتء،7 زنقة حبل بتني، حي 

السالم.

املقيم  مري،  مصطفى  السيد 

بتلقحيطرة حي الفتن رقم فف4.

املقيم  الدريج،  فترس  السيد 
اقتمة  الفرات  زنقة  بتلدارالبيضتء 

ف1  رقم  شقة   ،3 الطتبق  لبنى، 

املعتريف.

مكتب   : الحستبتت  مراقب 

 FIDAROC GRANT THORNTON

شترع عالل بن عبد   4 الذي اقع في 

هللا، الطتبق الختمس، الدارالبيضتء، 

امثله السيدة سحتء املكري.

انشتء االحتيتطتت واوزيع االربتح، 

االحكتم  تعكس  الحظتمية  االحكتم 

القتنونية في هذا املجتل.
: السيدة خنستء  رئيس مدار عتم 

ام  التي  التعترجي،  بحعبتس  دنيت 

 9 بتتريخ  ادارة  مجلس  بأول  تعيينهت 

ديسمبر 19ف2.

ام االاداع القتنوني بكتتبة الضبط 

بتلدارالبيضتء  التجترية  بتملحكمة 

احت  19ف2،  ديسمبر   18 بتتريخ 
شريك  تسجيل  ام   ،723843 رقم 

 MAGHREB HOSPITALITY
التجتري  بتلسجل   COMPANY

بتلدارالبيضتء في 18 ديسمبر 19ف2، 

احت رقم 65ف451.
ملخص قصد  للنشر

596 P

STE RISS FES
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمتلهت : ففف.فف4.6 درهم

مقرهت االجتمتعي : 216 شترع 

الزرقطوني، الطتبق 6 الدارالبيضتء

سجلهت التجتري رقم : 447415

بمقت�سى محضر الجمع العتم غير 
العتدي املحعقد في 4 نونبر 19ف2 قرر 

مت الي :
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بمبلغ  الشركة  راسمتل  رفع 
اتم  وبذلك  درهم  ففف.ففف.41 
الى  درهم  ففف.فف4.6  من  رفعه 
طريق  عن  درهم،  ففف.فف45.6 
بقيمة  سهم جداد  ففف.41  اصدار 
ففف1 درهم للسهم صتدر في االسمية.
جداد  كشريك  على  املوافقة 
زيتدة  مراعتة  مع  بتحفظ  الشركة 

راسمتل.
بمقت�سى محضر الجمع العتم غير 
19ف2  نونبر   11 في  املحعقد  العتدي 

قرر مت الي :
لراسمتل  النهتئي  الرفع  احداد 
ففف.ففف.41  من  برفعه  الشركة 

درهم الى ففف.فف45.6 درهم.
6 و7 من القتنون  تعدال الفصل 

االست�سي للشركة.
بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 
التجترية  بتملحكمة  الضبط 
ديسمبر   18 بتلدارالبيضتءبتتريخ  

19ف2، احت رقم 723917.
ملخص قصد للنشر

597 P

STE SKAMTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

 15 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
مترس 16ف2، ام اتسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
.STE  SKAMTRAV SARL AU

في  مقتول   : االجتمتعي  الهدف 
أشغتل البحتء، أشغتل مختلفة.

راسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  الى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.
كمتل محيري ففف1 حصة.

من  ابتداء  سحة   99  : املدة 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.
من فتان احتار الى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة متعدا السحة 

االولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
الطتبق  زيز  واد  زنقة   4  : املقر 

الثتلث شقة رقم 7 أكدال الربتط.

املسير : كمتل محيري.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

19ف117.
598 P

شركة ركر كونسولطان
مقرهت : 39 زنقة رومت الدارالبيضتء

حل الشركة قبل االوان
االستثحتئي  العتم  الجمع  ان 
شركة  كونسولطتن»   «فكر  لشركة 
املحعقد  محدودة  مسؤولية  ذات 
بتتريخ 2  ديسمبر 19ف2، قرر مت الي :
وذلك  االوان  قبل  الشركة  حل 

ابتداء من اتريخ 2 ديسمبر 19ف2.
تعيين السيد عبد السالم العلوي 

مصفي للشركة.
التصفية  مقر  احداد 

بتلدارالبيضتء 39 زنقة رومت.
بتملحكمة  القتنوني  االاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدارالبيضتء  التجترية 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 723157.
599 P

 STE WORLD OFFRE
COMMUNICATION

SARL AU
بتتريخ  املمضية  للعقود  طبقت 
القتنون  احرير  ام  19ف2،  اونيو   5
الخصتئص  ذات  للشركة  االست�سي 
اونيو   6 بتتريخ  واملسجلة  التتلية 

19ف2.
ذات  شركة    : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتمتعي : مركز االاصتل 

الهتافي.
درهم  ففف.فف1   : الراسمتل 
فئة  من  حصة  ففف1  الى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

التتسيس النهتئي.
من فتان احتار الى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة متعدا السحة 

االولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
اجزئة   124  : االجتمتعي  املقر 
وشترع  معمورة  زنقة  زاوية  الكرامة 

موالي عبد الرحمتن القحيطرة.

التسيير : السيدة حليمة بورحيمي 

مسيرة وحيدة للشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  االاداع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

بتلسجل  التقييد  رقم  بتلقحيطرة 

التجتري 53815.

600 P

 STE BSTL
SARL

بتلربتط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تغيير  ام  19ف2،  نونبر   25 بتتريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد مت الي :

فف3 حصة من الشركة والتي  بيع 

السيد  الى  درهم  ففف.ف3  ب  اقدر 

محمد العبت�سي.

تغيير الشكل القتنوني من شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد الى شركة محدودة املسؤولية.

ودولي  وطني  نقل  مقتول  اضتفة 

لنشتط نقل البضتئع.

نوال  السيدة  املسيرة  استقتلة 

السيد  مسير جداد  وتعيين  حتمدي 

محمد العبت�سي.

ادار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  العبت�سي  محمد  املسير 

محددة.

بكتتبة  ام   : القتنوني  االاداع 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2، احت رقم  11 ديسمبر  بتتريخ 

.D13426ف

601 P

STE LIMPIOL
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الحصص  افويت  وعقد  االستثحتئي 

19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ  املحعقدان 

 5 بتتريخ  املحين  االست�سي  والحظتم 

ديسمبر 19ف2، ام مت الي :

التي  اجتمتعية  حصة  فف5  نقل 

في حوزة السيد نبيل الحتفظون من 

امتلكهت  التي  اجتمتعية  حصة  فف5 

الى السيد مصطفى بوغزول.

التي  اجتمتعية  حصة  فف5  نقل 
في حوزة السيد جالل مجتهدي من 
امتلكهت  التي  اجتمتعية  حصة  فف5 

الى السيد مصطفى بوغزول.
للشركة  القتنونية  الصفة  تغيير 
الشركة  الى  املسؤولية  املحدوداة 
املحدوداة بشريك وحيد وبتلتتلي فتن 
أصبحت   LIMPIOL SARL شركة 

.LIMPIOL SARL AU
نبيل  السيد  املسيران  استقتلة 
مجتهدي  جالل  والسيد  الحتفظون 
السيد  للشركة  وتعيين مسير جداد 

مصطفى بوغزول.
للشركة  االست�سي  الحظتم  احيين 
وتعدال الفصول التي شملهت التغيير.
كتتبة  لدى  القتنوني  االاداع  ام 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2، احت رقم   18 ديسمبر  بتتريخ 

3577ف1.
602 P

STE BOUCHAMA CAR
SARL

استدراك خطأ 
بتلجريدة  وقع  خطأ  استدراك 
 11 بتتريخ   5589 رقم  الرسمية 

ديسمبر 19ف2 :
بدال من : 

فف5 حصة من طرف السيد  بيع 
محمد  السيد  الى  بوشتمة  ابراهيم 

ستلم السوين.
تغيير الشكل القتنوني للشركة من  

.SARL AU الى   SARL
السيد  الى  التسيير  يعهد  التسيير 
غير  ملدة  السوين  ستلم  محمد 

محدودة.
بتملحكمة  ام   : القتنوني  االاداع 
نونبر   26 بتتريخ  بتلعيون  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 19/2861.
اقرأ :

بيع ففف1 حصة من طرف السيد 
محمد  السيد  الى  بوشتمة  ابراهيم 

ستلم السوين.
تغيير الشكل القتنوني للشركة من  

.SARL AU الى   SARL
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يعهد التسيير الى السيد  التسيير: 

غير  ملدة  السوين  ستلم  محمد 

محدودة.

بتملحكمة  ام   : القتنوني  االاداع 

نونبر   26 بتتريخ  بتلعيون  االبتدائية 

19ف2 احت رقم 19/2861.

603 P

STE MD TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد

اتسيس شركة
ام وضع  19ف2  متي   24 بتتريخ  

قتنون محظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التتلية :

 STE MD TRADING  : التسمية 

وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

نقل  البضتئع  نقل   : الهدف 

بيع  وخدمتت  أشغتل  ودولي،  وطني 

االستيراد  اجترة عتمة،  البحتء،  مواد 

أشغتل  البحتء،  أشغتل  والتصدار، 

عتمة حفر واجهيز االبتر ...

الراسمتل : حدد في مبلغ ففف.فف1 

حصة من  ففف1  الى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم  فف1  فئة 

كتالتي :

ففف1   ... السيد بن الستبق معتذ 

حصة.

:  حي العودة رقم  املقر االجتمتعي 

877 العيون.

االدارة : تسيير من طرف السيد بن 

الستبق معتذ ملدة غير محدودة.

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 

الضبط بتملحكمة التجترية بتلعيون 

رقم   احت  19ف2،  متي   24 بتتريخ 

.28277

604 P

اكسكوب

ش.م.م.

STE YASSMINA BLANCA
SARL

حل الشركة
العتم  الجمع  بمقتضيتت محضر 

 21 بتتريخ  املحعقد  العتدي  الغير 

شركة  شركتء  قرر  19ف2،  أكتوبر 

ذات  شركة   YASMINA BLANCA

راسمتلهت  محدودة،  مسؤولية 

االجتمتعي  ومقرهت  درهم  ففف.ف1 

9ف6،  رقم  عمترة   ،2 رقم  بمحل 

املسيرة 1 أ، مراكش مت الي :

حل الشركة واصفيتهت ودات.

بمحل  التصفية  مقر  احداد 

أ   1 املسيرة  9ف6،  2، عمترة رقم  رقم 

مراكش.

انهتء مهتم املسير.

العرو�سي،  رضوان  السيد  تعيين 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

بتقتمة  والقتطن   ،W3215ف رقم 

بتسمين، شقة رقم 23، شترع الشيخ 

الرابحي مراكش كمصفي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 

الضبط بتملحكمة التجترية بمراكش 

19ف2، احت رقم  ف1 ديسمبر  بتتريخ 

124ف11.
ملخص قصد النشر

605 P

اكسكوب

ش.م.م.

 STE LA LAITIERE DE

JOUALLA
SARL

قرر  19ف2،  أكتوبر  ف1  بتتريخ 

 LA LAITIERE الشريك وحيد لشركة

DE JOUALLA شركة ذات مسؤولية 

وحيد،   شريك  ذات  محدودة 

راسمتلهت ففف.ففف.ف1 درهم ومقرهت 

االجتمتعي برقم ف3، اقتمة دار حداد، 

حد   ،16 رقم  مكتب  الرابع  الطتبق 

السوالم مت الي :

تعدال صيتغة الهدف االجتمتعي
تغيير املقر االجتمتعي.

الطتبق  دار حداد،  ف3،  كلم   : من 
الرابع مكتب رقم 16 حد السوالم.

الستحل، جوهرة  اجزئة   :  الى 
الطتبق االول،   ،6 عمترة   1 س  م    

شقة رقم 9، حد السوالم.
تعدال الفصلين 3 و4 من القتنون 

االست�سي للشركة.
بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 
الضبط بتملحكمة االبتدائية ببرشيد  
رقم  احت  19ف2،  نونبر   22 بتتريخ 

82ف3.
ملخص قصد النشر

606 P

اكسكوب

ش.م.م.

STE WTL  GROUP MAROC
.S.A

فرع لشركة
WATERLEAU GROUP SA 

تعيين املسير
مجلس  محضر  بمقتضيتت 
أكتوبر  ف3  بتتريخ  املحعقد  االدارة 
 WATERLEAU لشركة  19ف2،  
ذات  مستهمة،  شركة   GROUP
جنسية بلجيكية، مسجلة احت رقم 
ومقرهت االجتمتعي   ، 473254.189ف 
ويسبيالر،  ف315   ،26 بنيوسترات 

بلجيكت، ام اقررير مت الي :
 RONNY السيد  استقتلة 
GERARDS من محصبه كمسير لفرع 
WTL GROUP MAROC  ابتداء من 

ف3 اكتوبر 19ف2.
 BART GOEDSEELS تعيين السيد
الحتمل لجواز  ذو جنسية بلجيكية، 
السفر رقم EM344747 والقتطن ب 
دو دغيج دغيفن ف3، ف355 هوسدن 
 WTL GROUP كمسير لفرع  زولدر، 
اكتوبر  ف3  من  ابتداء    MAROC

19ف2.
بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 
التجترية  بتملحكمة  الضبط 
ديسمبر   19 بتتريخ  بتلدارالبيضتء 

19ف2، احت رقم 79ف724
ملخص قصد النشر 

اكسكوب

607 P

STE KOUNOUZ VOYAGES
SARL AU

السجل التجتري رقم : 124987 
الربتط

حل مسبق للشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 KOUNOUZ VOYAGES SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة،   AU
مقرهت  درهمت،  ففف.فف1  راسمتلهت 
مسيرة   149 رقم   5 امتل  االجتمتعي 
خالل  الربتط،  املحصور  يعقوب  حي 
الذي  العتدي  الغير  العتم  الجمع 
3ف  بتتريخ  الشركة  بمقر  انعقد 

ديسمبر 19ف2.
الحل املسبق للشركة.

بتلفرجي،  نجية  السيدة  تعيين 
رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 

924ففL1 مصفية للشركة.
االجتمتعي  التصفية  مقر  تعيين 
مسيرة حي يعقوب   149 رقم   5 أمتل 

املحصور بتلربتط.
بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 
بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2، احت رقم  19 ديسمبر  بتتريخ 

3587ف1.
608 P

STE POLEON CARS
SARL

السجل التجتري رقم : 67ف55
الربتط

حل مسبق للشركة
 POLEON لشركة  الشريك  قرر 
شركة ذات مسؤولية   CARS SARL
ففف.فف1.1  راسمتلهت  محدودة، 
 15 زنقة  االجتمتعي  مقرهت  درهمت، 
بالص بيتري الربتط،    7 غفصة رقم 
خالل الجمع العتم الغير العتدي الذي 
انعقد بمقر الشركة بتتريخ 3 ديسمبر 

19ف2.
الحل املسبق للشركة.

بتلفرجي  اوسف  السيد  تعيين 
الوطحية  التعريف  للبطتقة  الحتمل 

رقم A355985 مصفي للشركة.
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االجتمتعي  التصفية  مقر  تعيين 
بزنقة 15 غفصة رقم 7 ستحة بيتري 

الربتط.

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

19ف2، احت رقم  19 ديسمبر  بتتريخ 

3593ف1.

609 P

STE FASHION STYLE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمتلهت : ففف.فف3 درهم

مقرهت االجتمتعي : الدارالبيضتء، 

الحي الصحتعي موالي رشيد اجزئة 

الختلداة 15 زنقة 5 رقم 28 الطتبق 

الثتني

افويت حصص اجتمتعية
العتم  الجمع  املحضر  بموجب 

االستثحتئي للشركة بتتريخ ف1 ديسمبر 

19ف2، قرر الشركتء للشركة مت الي :

اجتمتعية  حصة  ف15  افويت 

من ملكهت في الشركة حميد بحكيدة، 

الوطحية  التعريف  للبطتقة  الحتمل 
السيدة  لفتئدة   ،BK259ف2ف رقم 

للبطتقة  الحتملة  بحكيدة،  مريم 

.BK3الوطحية رقم 3864ف

من  و7   6 رقم  الفصول  تعدال 

الحظتم االست�سي للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  االاداع  ام 

بتتريخ بتلدارالبيضتء   التجترية 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   18  

.723958

610 P

STE GHAYA TLS
غتاة ت.ل.إس

شركة ذات مسؤولية محدودة

اتسيس شركة
ام  العتم  الجمع  بمقت�سى 

لشركة  االست�سي  الحظتم  وضع 

بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات 

املقتضيتت التتلية :

االسم : غتاة- ت.ل.اس.

كراء  البضتئع،  نقل   : املوضوع 
الشتححتت.

املقر االجتمتعي : مجموعة 5 زنقة 
جداد  مومن  سيدي   44 رقم  ف1 

البيضتء.
ففف.فف1  ب  بقدر   : الرأسمتل 
حصة اقدر  ففف1  درهم مجزأة الى 
اوزيعهت  ام  درهم  فف1  ب  الواحدة 

على الشكل التتلي :
فف5   ..... اتسين  السالمي  السيد 

حصة.
فف5   ...... السيد الصدوقي محمد 

حصة.
الشركة مسيرة   : التسيير واالدارة 
اتسين  السالمي  السيد  طرف  من 
غير  ملدة  محمد  الصدوقي  والسيد 

محدودة.
تسجيل  ام   : االقحوني  االاداع 
الشركة بتلسجل التجتري بتملحكمة 
رقم  احت  بتلدارالبيضتء،  التجترية 

.449537
611 P

STE TPMAR
SARL

اأسيس شركة
بتتريخ  العرفي   العقد  بمقت�سى 
وضع  ام  بتلربتط،  19ف2  نونبر   16
ذات  للشركة  االست�سي  القتنون 
احمل  التي  محدودة  مسؤولية 

الخصتئص التتلية :
التسمية : احمل الشركة التسمية 

التتلية :
.STE TPMAR SARL

واالشغتل  البحتء   : املوضوع 
العمومية، التصدار واالستيراد.

قيمة  في  حدد   : االجتمتعي  املقر 
ففف.فف2.5 درهم مقسم الى ففف.25 
حصة ذات قيمة فف1 درهم للحصة 

مقسم بين الشركتء كتلتتلي :
فف12.5  السيد محمد اتلحرايت 
درهم أي مت  فف1  حصة ذات قيمة 

قيمته ففف.ف1.25 درهم.
فف12.5  املغراوي  أنس  السيد 
أي درهم  فف1  قيمة  ذات   حصة 

 مت قيمته ففف.ف125 درهم.

محمد  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  اتلحرايت 

محددة.

االاداع  ام   : االقحوني  االاداع 

القتنوني بتملحكمة التجترية بتلربتط 

لالستثمتر  الجهوي  املركز  لدى 

الربتط سال القحيطرة، احت السجل 

فتان  اوم   141735 رقم  التجتري 

ديسمبر 19ف2.

612 P

STE WIWURGH HOME
SARL AU

على  19ف2  اوليو   29 اوم  ام 

الستعة العتشرة صبتحت الجمع العتم 

 WIWURGH لشركة  االستثحتئي 

املسؤولية  ذات  شركة   HOME

درهم  ففف.فف1  راسمتلهت  املحدودة، 

رقم  محدرونت  حي  االجتمتعي  ومقرهت 

66 عين الشق الدارالبيضتء حيث ام 

مت الي :

الهداج  حسحتء  السيدة  بتعت 

فف5 حصة  للسيد سعيد دخوش.

تعيين السيد سعيد دخوش مسير 

استقتلة  قبول  وام  للشركة  وحيد 

مهتمهت  من  الهداج  حسحتء  السيدة 

داخل الشركة.

االست�سي  القتنون  صيتغة  اعتدة 

للشركة حيث أصبن راسمتل الشركة 

موزع كتالتي :

ففف1   ... دخوش  سعيد  السيد 

حصة.

احويل الشكل القتنوني من شركة 

الى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

بتملحكمة  القتنوني  االاداع  ام 

 16 اوم  بتلدارالبيضتء  التجترية 

ديسمبر 19ف2.

السجل التجتري رقم : 375فف4.

613 P

STE NET CAR 75
ش.م.م.ش.و.

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : رقم 45 حي 
النهضة طريق القحيطرة سال

تعدال
الغير  العتم  الجمع  بمقت�سى 
العتدي املحعقد بتتريخ 27 متي 19ف2 
 NET CAR 75 شركة  شركتء  قررا 
حي   45 رقم    : التتلي  العحوان  احت 

النهضة طريق القحيطرة سال مت الي :
قرر الجمع   : نقل ملكية االسهم 
العتم بيع الحصص التي كتن املكهت 
حصة  فف5  السيد امجتهدي جواد 
شركة  في  املكهت  التي  اجتمتعية 
لفتئدة السيد رشيد   NET CAR 75
الوطحية  البطتقة  صتحب  املعمري 

.BX81رقم 654ف
على  التقسيم  اصبن  بتلتتلي 

الشكل التتلي :
حصة  فف5   .... جواد  امجتهدي 

اجتمتعية.
رشيد العمري ... فف5 حصة.

حصة  ففف1   ..... املجموع 
اجتمتعية.

الشركة على  ام اقسيم راسمتل 
الشكل التتلي :

ففف.ف5    .... جواد  امجتهدي 
درهم.

رشيد العمري ...  ففف.ف5 درهم.
املجموع ... ففف.فف1 درهم.

للشركة:  القتنوني  الشكل  تغيير 
الشكل  تغيير  العتم  الجمع  قرر 
املسؤولية  ذات  لشركة  القتنوني 
ذات   شركة  عوض  املحدودة 
شريك  ذات   محدودة  املسؤولية 

وحيد.
للشركة  القتنوني  الوضع  ام 

حسب الفصل 5-96.
للشركة  القتنوني  االاداع  ام 
اتريخ في  بسال  االبتدائية   بتملحكمة 
الرقم  احت  19ف2،  ديسمبر   17  

.33847
614 P
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 STE HAKOUM IMPORT

EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت : ففف.ف4 درهم

مقرهت االجتمتعي : زنقة 2 اجزئة 

اوفيق الرقم 18 وجدة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتتريخ 

ام اتسيس شركة  19ف2،  فبراار   17

املميزات  ذا  املسؤولية  محدودة 

التتلية :

 STE HAKOUM  : التسمية 

.IMPORT EXPORT

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

اصدار   : االجتمتعي  املوضوع 

واستيراد املالبس الجتهزة.

املدة : 99 سحة.

اجزئة   2 زنقة   : االجتمتعي  املقر 

اوفيق الرقم 18 وجدة.

الرأسمتل : ففف.ف4 درهم مقسمة 

درهم  فف1  حصة من فئة  فف4  الى 

للحصة الواحدة.

الحصص :

 .. أمين  محمد  الجتبري  السيد 

فف2 حصة.

فف2   ... بدري  حكومي  السيدة 

حصة.

التسيير : اسحد التسيير الى :

أمين   محمد  الجتبري  السيد 

الوطحية  التعريف  للبطتقة  الحتمل 

رقم 565474 ف.

الحتمل  بدري  حكومي  السيدة 

رقم   الوطحية  التعريف   للبطتقة 

969ف2 ف د.

للشركة  القتنوني  االاداع  ام 

 12 بتملحكمة التجترية بوجدة بتتريخ 

 ،3734 رقم  احت  19ف2،  ديسمبر 

الرقم السجل التجتري 34477.

615 P

STE CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 SIEGE : 21ف BD YOUSSOUF IBN

 TACHFINE N°1 NADOR

TEL : 5.36.33.39.77ف

FAX : 5.3633.39.95ف

 STE MERCI 1 SERVICE
SARL AU

 6 عقد عرفي مؤرخ في  بمقت�سى  

ذات  شركة  اكوين  19ف2،  ديسمبر 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتهت كتلتتلي :

 STE MERCI 1  : التسمية 

.SERVICE SARL AU

الصفة القتنونية : ش.م.م.ش.و.

التحظيف،  مطعم،   : الهدف 

التجهيزات مكتبية  أشغتل مختلفة، 

الحدث وكتلة  الكمبيوار،   ولوازم 

واالاصتل - الحقل.

ففف.فف1  في  حدد   : الرأسمتل 

سهم بقيمة  ففف1  درهم مقسم الى 

فف1 درهم للسهم موزعة كتلتتلي :

سهيلة املعلم ......ففف1 سهم .

التسيير : سهيلة املعلم.

االمضتء : سهيلة املعلم.

املدة : 99 سحة.

املقر االجتمتعي : دوار أميمونت أوالد 

ستلم امطتلسة الدريوش.

لدى  القتنوني  االاداع  ام 

 املحكمة االبتدائية بتلدريوش بتتريخ 

18 ديسمبر 19ف2، احت رقم 32.

616 P

STE CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 SIEGE : 21ف BD YOUSSOUF IBN

 TACHFINE N°1 NADOR

TEL : 5.36.33.39.77ف

FAX : 5.3633.39.95ف

 STE TALAMGHAIT CARS
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

شركة  اكونت  19ف2،  نوفمبر   26  

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مميزاتهت كتلتتلي :

 STE TALAMGHAIT  : التسمية 

.CARS  SARL AU

الصفة القتنونية : ش.م.م.ش.و.
بدون  السيترات  كراء    : الهدف 

ستئق.

ففف.فف5  في  حدد   : الرأسمتل 

حصة سهم  ففف5  درهم مقسم الى 

موزعة  للسهم  درهم  فف1  بقيمة 

كتلتتلي :

......ففف5  الحتجيوي  املصطفى 

سهم .

التسيير : املصطفى الحتجيوي.

االمضتء : املصطفى الحتجيوي.

املدة : 99 سحة.

االمغيت  حوز   : االجتمتعي  املقر 

اتستفت بني اوزين الدريوش.

لدى  القتنوني  االاداع  ام 

 املحكمة االبتدائية بتلدريوش بتتريخ

 ف1 ديسمبر 19ف2، احت رقم 28.

617 P

STE CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 SIEGE m 21ف BD YOUSSOUF IBN

 TACHFINE N°1 NADOR

TEL : 5.36.33.39.77ف

FAX : 5.3633.39.95ف

STE AMARAY BTP
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CENTRE

BOUDINAR P/DRIOUCH

العتم  الجمع  محضر  اثر  على 

19ف2 قرر  ف3 أكتوبر  املحعقد بتتريخ 

شركتء الشركة مت الي :

وذلك  الشركة  نشتط  اوسيع 

بتضتفة.

الدولي،  الحقل  مختلفة،  أشغتل 

مع تعدال القتنون االست�سي للشركة.

ام االاداع القتنوني لدى املحكمة 

بتتريخ  بتلدريورش   االبتدائية 

15 ديسمبر 19ف2، احت رقم 25.
نسخة للبيتن

618 P

STE CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL

 SIEGE : 21ف BD YOUSSOUF IBN

 TACHFINE N°1 NADOR

TEL : 5.36.33.39.77ف

FAX : 5.3633.39.95ف

 STE KHATTOUT ALI

IMMOBILIER
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY AMAL EL

GHARBI DRIOUCH

العتم  الجمع  محضر  اثر  على 

املحعقد بتتريخ 2 ديسمبر  19ف2 قرر 

مت الي :

الختوتي  علي  الحصص  افويت 

بقتء  مع  عطشتني  حسن  لفتئدة 

محدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك وحيد.

تعدال القتنون االست�سي للشركة.

ام االاداع القتنوني لدى املحكمة 

 12 بتتريخ  بتلحتظور  االبتدائية 

ديسمبر 19ف2، احت رقم 3499.
نسخة للبيتن

619 P

CODE CASABLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

رأسمتلهت : فف.ففف.فف1 درهم

املقر اإلجتمتعي : الربتط العمترة 

رقم 7 مكرر، شترع األطلس، مكتب 

رقم 2

إعالن اصفية شركة
الجمعية  محضر  بمقت�سى 

 CODE لشركة   اإلستثحتئية  العتمة 

 15 الذي ام بتتريخ   CASABLANCA

نوفمبر 19ف2، اقرر مت الي :

- قرار التصفية املسبقة.

- تعيين املصفي السيدة أميحة بن 

عمر واحداد مهتمهت.

تعيين املقر اإلجتمتعي للتصفية   -

في الربتط العمترة رقم 7 مكرر، شترع 

األطلس، مكتب رقم 2.
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للمصفية  اإلجتمتعي  التوقيع   -

السيدة أميحة بن عمر.

- مستئل أخرى.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

التجترية  املحكمة  لدى  القتنوني 

19ف2  ديسمبر   12 بتتريخ  بتلربتط 

احت رقم 3469ف1.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

620 P

MLAH MCHICHE ALAMI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

رأسمتل : فف.فف.فف3.1 درهم

املقر اإلجتمتعي : زنقة رقم 183، 

الحي الصحتعي القحيطرة

العتم  الجمع  محضر  I-بمقت�سى 

 26 بتتريخ  انعقد  الذي  للشركتء 

 MLAH لشركة  19ف2  سبتمبر 

ذات  شركة   MCHICHE ALAMI

مسؤولية محدودة، اقرر مت الي :

اوسيع غرض الشركة :

ودوليت  وطحيت  البضتئع  نقل   -

لفتئدة الشركة أو األغيتر.

ودوليت  وطحيت  البضتئع  تسليم    -

لفتئدة الشركة أو األغيتر.

- عموالت الحقل.

- إاجتر معدات الحقل الطرقي.

- اقدم خدمتت لهت صلة بخدمتت 

الحقل الطرقي وشراء وبيع املحتجتت، 

املعدات، اللوازم الحقل الطرقي.

احيين الحظتم األست�سي للشركة :

مستئل مختلفة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتلربتط  التجترية  بتملحكمة  الضبط 

رقم  احت  19ف2  نوفمبر   28 بتتريخ 

.73565

621 P

GLOBAL J’BUSINESS
SARL

 CAPITAL SOCIAL : 100.000.00
DHS

 RESIDENCE AZZARKA,
 117 RUE IBNOU MOUNIR
 1er ETAGE APPT 2 MAARIF

CASABLANCA
إعالن عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
بتلبيضتء  عرفي  عقد  بمقت�سى 
19ف2 واملسجل  25 أكتوبر  مؤرخ في 
رقم  احت  19ف2  نوفمبر  ف2  اوم 
القتنون  وضع  ام  19ف56769/2 

األست�سي للشركة ومميزاتهت كتلتتلي :
 GLOBAL J’BUSINESS : التسمية

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الزرقة  إقتمة   : اإلجتمتعي  املقر 
زنقة 117 ابن محير املعتريف البيضتء.

املدة  : 99 سحة.
النشتط املزاول : 

مقهى ومطعم.
فف.ففف.فف1   : الشركة  رأسمتل 

درهم مقسمة كتلتتلي :
فف.ففف.75  جبتري  الرحيم  عبد 

درهم.
مروان جبتري فف.ففف.13 درهم.

فف.ففف.12  جبتري  علي  محمد 
درهم.

جبتري  الرحيم  عبد   : املسيرون 
.T1بطتقة التعريف الوطحية 7261ف

233ف45   : رقم السجل التجتري 
البيضتء.

اتريخ التصرين : ف2 نوفمبر 19ف2 
احت رقم 56769.

اإلمضتء : 

السيد عبد الرحيم جبتري

622 P

APELLPRO
SARL

اصفية قبل األوان
اإلستثحتئية  ت  القرارا  بمقت�سى 
إن شركة  19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ 
املقيدة بتلسجل   APELLPRO SARL
قررت  5293ف3  التجتري احت رقم 

مت الي :
اصفية الشركة قبل األوان ودات.

استقتلة املسير.

 Mr. ERIC تسمية مصفي للشركة
.HENRI CHARLES HUIGNARD

للشركة  اإلجتمتعي  املقر  احداد 
كمقر للتصفية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بتلبيضتء بتتريخ 16 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 723587.
623 P

 PROMO THERME شركة
 ENVIRONNEMENT ET

CLIMATIATION
ش.م.م ذات شريك وحيد

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.فف1 
درهم

املقر اإلجتمتعي : مراكش حي اسيل 
طريق املسيرة شقة بتلطتبق األر�سي

حرره  موثق  عقد  بمقت�سى 
بتتريخ أيعقوب  علي   األستتذ 
 28 نوفمبر  و2 ديسمبر 19ف2، ام وضع 
 PROMO األست�سي لشركة  القتنون 
 THERME ENVIRONNEMENT
ذات  ش.م.م   ET CLIMATIATION

شريك وحيد على الشكل التتلي :
تسمية الشركة :

      PROMO THERME
 ENVIRONNEMENT ET
CLIMATIATION   ش.م.م. ذات شريك 

وحيد.
    الهدف اإلجتمتعي : 

محعش عقتري.
املقر اإلجتمتعي: مراكش حي اسيل 
طريق املسيرة شقة بتلطتبق األر�سي.

رأسمتل  حدد   : الشركة  رأسمتل 
درهم   فف.ففف.فف1  الشركة في مبلغ 
حصة إجتمتعية  ففف1  مقسمة إلى 
من فئة فف1 درهم للحصة الواحدة، 

من قبل املستهمين وبشكل كتمل.
ففف1  بوسلحة  سعيد  السيد 

حصة إجتمتعية.
مجموع : ففف1 حصة إجتمتعية.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
بتلسجل  اقييدهت  من  ابتداء  سحة 

التجتري بمراكش.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 

بوسلحة  سعيد  السيد  طرف  من 

مسير شريك وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

السحة اإلجتمتعية : ابتدئ السحة 

اإلجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 ديسمبر من كل سحة.

وقد ام اإلاداع القتنوني للشركة 

بمراكش،  لإلستثمتر  الجهوي  بتملركز 

 RC N° 19ف2  ديسمبر   1 بتتريخ 

3ف11ف1.

624 P

ARBI DESIGN STUDIO شركة
ش.م.م

الرأسمتل اإلجتمتعي : فف.ففف.ف1 

درهم

املقر اإلجتمتعي : مراكش جليز كداة 

لعبيد طريق اسفي عمترة رقم 6 

شقة رقم 6

بمقت�سى عقد موثق حرره األستتذ 

بتتريخ  بمراكش  موثق  أيعقوب  علي 

ام  19ف2،  ديسمبر  نوفمبر و28   19

 ARBI وضع القتنون األست�سي لشركة

على  ش.م.م   DESIGN STUDIO

الشكل التتلي :

 ARBI شركة   : الشركة  تسمية 

DESIGN STUDIO ش.م.م.

الهدف اإلجتمتعي للشركة : 

محعش عقتري.

والهحدسة الداخلية.

جليز  مراكش  اإلجتمتعي:  املقر 

كداة لعبيد طريق اسفي عمترة رقم 

6 شقة رقم 6.
رأسمتل  حدد   : الشركة  رأسمتل 

درهم   فف.ففف.ف1  مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى فف1 حصة إجتمتعية من 

فئة فف1 درهم للحصة الواحدة، من 

قبل املستهمين وبشكل كتمل.

السيدة سميرة بوهدي ف5 حصة 

إجتمتعية.

 SUFYAN ARABI ABDUL السيد

GHANI ف5 حصة إجتمتعية.

مجموع : فف1 حصة إجتمتعية.
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املدة : حددت مدة الشركة في 99 
بتلسجل  اقييدهت  من  ابتداء  سحة 

التجتري بمراكش.
الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
 SUFYAN ARABI السيد  من طرف 
سميرة  والسيدة   ABDUL GHANI
للشركة  شريكين  مسيران  بومهدي 

ملدة غير محدودة.
السحة  ابتدئ   : اإلجتمتاة  السحة 
اإلجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 ديسمبر من كل سحة.
وقد ام اإلاداع القتنوني  للشركة 
بمراكش،  لإلستثمتر  الجهوي  بتملركز 
 RC N° 19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ 

919فف1.
625 P

STE. BAIN MAURE LA ROSE
SARL

إعالن عن اصفية شركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثحتئي املحعقد بتتريخ 16 ديسمبر 
19ف2  قرروا الشركتء شركة محدودة 
 STE. BAIN MAURE LA املسؤولية 
فف.ففف.ففف.1  رأسمتلهت   ROSE
بفتس،  اإلجتمتعي،  ومقرهت  درهم 
36 شترع الجيش امللكي إقتمة فضتء 
ففف2 الطتبق الثتلث مكتب رقم 14، 
على اصفية حستبتت الشركة وإبراء 

مأمور التصفية.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
احت رقم  19ف2  ديسمبر   19 بتتريخ 

19/4121ف2.
626 P

SANIAELBEIDA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمتلهت : فف.ففف.523 درهم

املقر اإلجتتعي : سال العيتادة، دوار 
ميكة، قبيلة عتمر

إنتقتل  حصص إجتمتعية عن 
طريق امليراث

بمكتب  حرر  محضر  بمقت�سى 
موثق رحمون،  حسن  االستتذ 

19ف2،  أكتوبر   31 بتتريخ  بتلربتط،   

العتدي  الغير  العتم  الجمع  أخد 

شركة   SANIAELBEIDA لشركة 

ذات مسؤولية محدودة علمت بوفتة 

أحد  االبيض  نورالدان  السيد 

حصصه  مجموع  وبتنتقتل  الشركتء 

إلى  حصة   2.556 البتلغ  اإلجتمتعية 

العدلي  اإلراثة  بمقت�سى عقد  أوالده 

وكمت  19ف2  أغسطس   28 املؤرخ في 

ابين الجدول التتلي :

األبيض  نورالدان  املرحوم  ورثة 

عدد   366 األبيض  زينب  السيدة 

الحصص املوروثة.

عدد  ف73  األبيض  طترق  السيد 

الحصص املوروثة.

عدد  ف73  االبيض  علي  السيد 

الحصص املوروثة.

عدد  ف73  االبيض  يسن  السيد 

الحصص املوروثة.

املجموع : 2.556.

إجتمتعية  حصص  افويت 

للشركة :

لتفويت  رسمي  عقد  بمقت�سى 

بمكتب  حرر  إجتمتعية،  حصص 

موثق  رحمون،  حسن  األستتذ 

19ف2،  أكتوبر   31 بتتريخ  بتلربتط 

صفي  بن  سمية   : السيدات  فوات 

االبيض  كنزة  االبيض،  نهى  الدان، 

وصتفية االبيض، مجموع حصصهن 

حصة   4.868 أي  اإلجتمتعية 

في  امتلكنهت  كن  والتي  إجتمتعية 
 SANIAELBEIDA شركة  رأسمتل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة   LOTIPROM شركة  لفتئد 

ذات املسؤولية املحدودة.
القتنون  من   7 املتدة  تعدال 

األست�سي :

بمكتب  حرر  محضر  بمقت�سى 

موثق  رحمون،  حسن  األستتذ 

19ف2،  أكتوبر   31 بتتريخ  بتلربتط، 

قرر الجمع العتم الغير العتدي تعدال 

املتدة 7 من القتنون األست�سي للشركة 

على  اإلجتمتعي  بتلرأسمتل  املتعلقة 

إثر التفويتتت املذكورة أعاله.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
لدى  الضبط  بكتتبة  القتنوني 
 11 بتتريخ  بسال  اإلبتدائية  املحكمة 

ديسمبر 19ف2 احت رقم ف96.
من أجل اإلاداع والنشر

املسير

627 P

JK FASHION شركة
S.A.R.L

الطتبق 1 شقة إقتمة ب رقم 3ف1 
زنقة ابن هيثم سيدي ابراهيم فتس

SOCIETE JK FASHION
 CONSTITUTION D’UNE

SOCIETE S.A.R.L
بفتس  عرفي  عقد  بمقت�سى   )1
ام اأسيس  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة اتميز 

بتلخصتئص التتلية :
 JK FASHION : 2( تسمية الشركة

ذات مسؤولية محدودة.
3( الهدف اإلجتمتعي : 

محل لخيتطة املالبس للرجتل،   -
والنستء واألطفتل.

أنواع  جميع  واستيراد  اصدار   -
املالبس وقطع الخيتطة.

شقة   1 الطتبق   : املقر اإلجتمتعي 
هيثم  ابن  زنقة  3ف1  رقم  إقتمة ب 

سيدي ابراهيم فتس.
من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهتئي.
السحة املحتسبية : من فتان احتار 

إلى 31 ديسمبر من كل سحة.
مبلغ  في  محددة   : الرأسمتل 
فف.ففف.فف1 درهمت مجزأة إلى ففف1 
لكل  درهم  فف.فف1  بقيمة  حصة 

حصة موزعة كتلتتلي :
جون هتراالمبوس فف5 سهم.

التيستفي ادري�سي ختلد فف5 سهم.
مجموع األسهم : ففف.1 سهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيد التيستفي إدري�سي ختلد.

للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام   )4
بفتس  لإلستثمتر  الجهوي  بتملركز 
 M16119/ف عدد  احت  مكحتس 
االسجل  19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ 
املهحية  الضريبة   61349 التجتري 

عدد 2229ف132.
628 P

RIF JOIE شركة
ش.م.م ذات شريك وحيد

رأسمتلهت : فف.ففف.ف1 درهم
املقر اإلجتمتعي : محل رقم 1189 

بجتنب مسجد افراست جمتعة اات 
اوسف وعلي الحسيمة

إعالن عن إضتفة نشتط اجتري
عتم  جمع  محضر  بمقت�سى 
19ف2،  ديسمبر   13 استثحتئي بتتريخ 
ام خالله املصتدقة بتإلجمتع على مت 

الي :
- إضتفة النشتط التجتري التتلي :

التفتوض.
للملف  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتملحكمة اإلبتدائية بتلحسيمة بتتريخ 

19 ديسمبر 19ف2 احت رقم 612.
بمثتبة مقتطف وبيتن

629 P

SOCIETE BENLUX CAR
 SIEGE SOCIAL : RUE SAFI

 IMMEUBLE 3, N°1 BIS, VN,
MEKNES

افويت حصص إجتمتعية
بمكحتس  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتتريخ 9 ديسمبر 19ف2، قرر أعضتء 
شركة BENLUX CAR SARL رأسمتل 
الشركة فف.ففف.ففف.1 درهم، والتي 
اوجد مقرهت اإلجتمتعي برقم 1 مكرر 

عمترة 3 زنقة اسفي مكحتس مت الي :
افويت الحصص اإلجتمتعية   1-

بتلشكل التتلي :
علي  بن  إسمتعيل  السيد  فوت 
اإلجتمتعية  الحصص  مجموع 
البتلغة ففف5 حصة، والتي املكهت في 
رأسمتل الشركة لفتئدة السيد سعيد 

املستوي.
القيمة املتلية لكل حصة فف.فف1 
فف.ففف.فف5  درهم أي مت مجموعه 

درهم.
الستدس  البحد  تعدال  اقرر  كمت 
األست�سي  القتنون  من  والستبع 

للشركة.
ففف5  املستوي  الغتزي  السيد 
فف.ففف.فف5  يعتدل  مت  أي  سهم 

درهم.
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السيد سعيد املستوي ففف5 سهم 
أي مت يعتدل فف.ففف.فف5 درهم.

سهم  فففف1  مجموعه  مت  أي 
فف.ففف.ففف.1 درهم.

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 
التجترية بمكحتس بتتريخ 19 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 5173.
630 P

AHHL MIAAMAR TRAVAUX
أهل معمتر لألشغتل

فسخ شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت : ففففف1 درهم، الكتئحة 
بحي التقدم أوالد عيتد بني مالل 

السجل التجتري رقم 1519 الفقيه 
بن الصتلح

الغير  العتم  الجمع  بمقت�سى 
قرر  19ف2  أكتوبر  بتتريخ  العتدي 

الشركتء : 
-1 فسخ الشركة.

تعيين السيد البوفري�سي عبد   2-
السالم كمصفي للشركة.

الشركة  فسخ  مقر  تعيين   3-
بمقرهت اإلجتمتعي بحي التقدم أوالد 

عيتد بني مالل.
بكتتبة   : القتنوني  اإلاداع  ام   4-
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر   19 الفقيه بن صتلح بتتريخ 

19ف2 احت رقم 19ف881/2.
عن املستخلص والبيتن

631 P

 LAUSANNE-BYBLOS 
SUITES

شركة مستهمة
رأسمتلهت : ففف.ففف.2 درهم 

مقرهت اإلجتمتعي : الدارالبيضتء، 
222 شترع الزرقطوني

واملسجلة بتلسجل التجتري احت 
عدد 87259

الجمع  محضر  بمقت�سى   /1
بتتريخ  املحعقد  الغيرالعتدي  العتم 
املسمتة  للشركة  19ف2  نوفمبر   25
 LAUSANNE-BYBLOS SUITES

شركة مستهمة، اقرر مت الي :

أعضتء  والاة  بنهتاة  -اإلقرار 

مجلس اإلدارة مع اإلبراء النهتئي طيلة 

مدة التسيير.

- تعيين مسيران جدد وهم : 

السيد السيد سعد فيتض .

والسيد جمتل عطية .

والسيد معتز فيتض.

ملجلس  ختص  افويض  إعطتء   -

الرسم  موضوع  امللك  ببيع  اإلدارة 

إعطتء  مع   D/1646 عدد  العقتري 

كتفة الصالحيتت للسيد سعد فيتض 

امللك  ببيع  فيتض  معتز  السيد  أو 

بطريقة  إمضتء  مع  أعاله  املذكور 

محفردة.

مجلس  محضر  بمقت�سى   /2

نوفمبر   25 بتتريخ  املحعقد  اإلدارة 

LAUSANNE- 19ف2 للشركة املسمتة

مستهمة  شركة   BYBLOS SUITES

اقرر مت الي :

- تعيين السيد سعد فيتض رئيس 

ملجلس اإلدارة.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

ديسمبر  ف1  بتتريخ  للدارالبيضتء 

19ف2 احت عدد 722946.
للنسخة واإلشترة

632 P

STE. AYOUB FER
SARL AU

بمقت�سى قرار الجمع العتم الغير 

نوفمبر   26 اوم  املحعقد  العتدي 

 STE. AYOUB FER لشركة  9ف1ف2 

SARL ومقرهت اإلجتمتعي اجزئة بهيج 
شقف  عين  طريق   12 رقم   1 كلم 

فتس.

1( افويت ففف4 حصة من السيد 

الحمتني  والسيد  مصطفى  الحمتني 

بوجمعة  الهوتي  السيد  إلى  نبيل 

الذي أصين املك ففف4 حصة قدره 

فف.ففف.فف4 درهم.

2( التسيير : 

الهوتي بوجمعة.

3( اإلمضتء : الهوتي بوجمعة.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   )4
رقم  احت  بفتس  التجترية  املحكمة 
 16 بتتريخ  48625ف311119ف4 
السجل  رقم  احت  19ف2  ديسمبر 

التجتري 33669.
633 P

STE. BROTHERS DE FES
SARL AU

بمقت�سى قرار الجمع العتم الغير 
نوفمبر   22 اوم  املحعقد  العتدي 
 STE. BROTHERS لشركة  9ف1ف2 
DE FES SARL AU ومقرهت اإلجتمتعي 
12 طريق  عين  اجزئة القرويين رقم 

شقف فتس.
من  حصة  ففف1  افويت   )1
طترق  والسيد  أارة  سعتد  السيدة 
السيد  إلى  أارة  املجيد  وعبد  أارة 
الذي  السليمتني  الصدوقي  علي 
قدره  حصة  ففف1  املك  أصبن 

فف.ففف.فف1 درهم.
الصدوقي  علي   : التسيير   )2

السليمتني.
الصدوقي  علي   : اإلمضتء   )3

السليمتني.
لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   )4
رقم  احت  بفتس  التجترية  املحكمة 
 13 بتتريخ  6ف483ف311119ف4 
السجل  رقم  احت  19ف2  ديسمبر 

التجتري 34663.
634 P

STE. TIZ FEMME PRODUITS
حسب م.ج.ع.ط املحعقدة بتتريخ 
 STE. TIZ لشركة  19ف2  ديسمبر   5
 FEMME PRODUITS SARL/A.U

ام اإلافتق على مت الي :
أوانهت  قبل  الشركة  -اصفية 
بيفراون  مريم  السيدة  وتعيين 

كمصفية للشركة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  أنجز 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ  بتزنيت 

احت رقم 19/737ف2
واملسجل بتلسجل التجتري احت 

رقم 7ف37.
635 P

ORIALUM
ش.م.م
تعدال

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 23 أكتوبر 19ف2 واملسجل بتتريخ 15 

نوفمبر 19ف2 اقرر مت الي :
شضتف  املهدي  السيد  بيع   -
في  املكهت  التي  الحصص  جميع 
للسيد  حصة  فف4  البتلغة  الشركة 

محمد فتاز.
فأصبحت الحصص مقسمة على 

الشكل التتلي :
السيد محمد فتاز فف8 حصة.

شضتف  املهدي  السيد  استقتلة 
من وظيفته كمسير للشركة والشركة 
والنهتئي  الكتمل  التفريغ  امححه 

لتسييره الستبق.
- تعيين السيد محمد فتاز كمسير 
محدودة  غير  ملدة  للشركة  وحيد 
العقود  جميع  في  اوقيعه  واعتمتد 

اإلدارية والوثتئق البحكية.
احويل الشركة إلى شركة ذات   -
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
-احيين القتنون األست�سي للشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   -
اإلبتدائية إلنزكتن بتتريخ  12 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 4575.
636 P

مكتب األستتذ احمد همتم العفير
موثق بسال

طريق القحيطرة، إقتمة السعتدة 3، شقة رقم 
2، حي لغرابلية، سال ففف11 

الهتاف : 537.88.53.52ف
الفتكس : 23.فف.537.88ف

 OCEAMIS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ش.ذ.م.م
رأسمتلهت : فف.ففف.فف1 درهم

املقر اإلجتمتعي :طحجة، املحطقة 
الصحتعية املجد اجزئة 756

األستتذ  القته  عقد  بمقت�سى   1-
19 نوفمبر  احمد همتم العفير بتتريخ 
مجموع  افويت  ام  بسال  19ف2 
أسية  للسيدة  اململوكة  الحصص 
وهي خيمي  سترة  والسيدة  خيمي 
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 ففف1 حصة إجتمتعية من فئة فف1 

املسمتة  بتلشركة  حصة  لكل  درهم 

مسؤولية  ذات  شركة   OCEAMIS

محمد  للسيد  ش.ذ.م.م  محدودة 

بركمتش.

العتم  الجمع  بمقت�سى   2-

اإلستثحتئي املحعقد بتتريخ 19 نوفمبر 

في سال قرر مستهمو الشركة  19ف2 

املسمتة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

مهتمهم  من  اإلستقتلة   OCEAMIS

كمسيران.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   3-

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بطحجة بتتريخ  9 ديسمبر 19ف2 احت 
رقم 228432.

637 P

FIDELCOM FIDUCIAIRE  

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILTE

CONSEIL-ETUDES SUPERVISION

AUDIT-CONSTITUTION DE SOCIETES

 LA FERME AUX MILLES
VOLAILLES

SARL
رأس متلهت : فف.ففف.ف1 درهم

دكتن بتلطتبق السفلي من العمترة 

بتجزئة أزلف رقم 754 الصويرة

RC : 3963

بيع حصص الشركة
املحعقد  العتم  الجمع  بمقت�سى 

 LA FERME بتملقر اإلجتمتعي لشركة 

AUX  MILLES VOLAILLES بمقرهت 

السفلي  بتلطتبق  دكتن  اإلجتمتعي 

 754 العمترة بتجزئة أزلف رقم  من 

الصويرة اقرر مت الي :

1( بيع حصص الشركة :

من  اململوكة  حصة  فف5  بيع   -

 BIASON PASCAL السيد  طرف 

 EL السيد  لفتئدة   GIACOMO

.BEJAOUI MEHIDY

من  اململوكة  حصة  فف5  بيع 

 LISE WALLET السيدة  طرف 

 CORALIE السيد  لفتئدة   BIASON

.ALEXANDRA NADINE SUTTER

 EL BEJAOUI 2( ام تعيين السيد
غير  ملدة  للشركة  مسير   MEHIDY

محدودة.
بتملحكمة  اإلاداع  ام  وقد 
اإلبتدائية الصويرة بتتريخ16 ديسمبر 

19ف2 احت عدد 353.
638 P

CAREC. AS
 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

 CONSEILS
ALAMI SAAD

6RUE IMAM ALI FES

 ACS TECHNOCENTER
SARL AU

 ACS إشعتر عن حل شركة
TECHNOCENTR  SARL AU

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   5 اإلستثحتئي املحعقد بتتريخ 

19ف2 :
قرر السيد شحفور نورالدان حل 
 ACS TECHNOCENTER شركة 
فف.ففف.ف5  ش.ذ.م.م.ش.و برأسمتل 
اإلجتمتعي  مقرهت  والكتئن  درهم 
فتس  إقتمة  امللكي،  الجيش  بشترع 
 6 رقم  مكتب  وليلي،  اجزئة  كترفور 

الطتبق الثتني فتس.
تعيين السيد شحفور نورالدان   -

كمصفي للشركة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتملحكمة التجترية بمداحة  الضبط  
فتس بتتريخ  16 ديسمبر 19ف2 احت 

رقم السجل التجتري 49ف19/4ف2.
للنشر والبيتن

639 P

CAREC. AS
 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

 CONSEILS
ALAMI SAAD

6RUE IMAM ALI FES

 ACS TECHNOCENTER
SARL AU

 ACS إشعتر عن اصفية شركة
TECHNOCENTER  SARL AU

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   6 اإلستثحتئي املحعقد بتتريخ 

19ف2 :

شحفور  السيد  قرر 

 ACS شركة  اصفية  نورالدان 

ش.ذ.م.م.ش.و   TECHNOCENTER

درهم والكتئن  فف.ففف.ف5  برأسمتل 

الجيش  بشترع  اإلجتمتعي  مقرهت 

اجزئة  كترفور  فتس  إقتمة  امللكي، 

الثتني  الطتبق   6 رقم  مكتب  وليلي، 

فتس.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتملحكمة التجترية بمداحة  الضبط  

فتس بتتريخ  17 ديسمبر 19ف2 احت 
رقم السجل التجتري 76ف19/4ف2.

للنشر والبيتن

640 P

SODEXAL
اأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتتريخ 

اأسيس شركة  ام  19ف2  13نوفمبر 

بتلخصتئص  املسؤولية  محدودة 

التتلية : 

شركة   SODEXAL  : اإلسم 

محدودة املسؤولية.

عمترة   ،6 شقة   : املقر اإلجتمتعي 

أوالد   ،1 رون  ستحل  شترع   ،445

مطتع، امترة.

سواء  الشركة  أهداف   : الهدف 

داخل املغرب أو خترجه :

استغالل وتسيير جميع املمتلكتت 

الزراعية،  واألرا�سي  الزراعية 

واإلنتتج الزراعي بجميع أشكتله.

ومعتلجة وتعزيز وتسويق  زراعة، 

ومحتجتت  والخضروات  الفواكه 

املحتجتت  وجميع  والحبتاتت  األزهتر 

الزراعية.

ففف.فف1  في  محدد   : الرأسمتل 

كل   حصة  ففف1  إلى  مقسم  درهم 

دفعت  درهم  فف1  تستوي  واحدة 

بأكملهت  وأسحدت  كتملة  قيمتهت 

للشركتء حسب حصصهم في الشركة.

 LA SOCIETE BE HOLDING

SARL ف85 حصة.

أسمتء دري�سي ف5 حصة.

صوفيت اليتزمي ف5 حصة.

فترس اليتزمي ف5 حصة.
املجموع : ففف1 حصة.

تسيير الشركة : عين مسير للشركة 
ملدة غير محدودة.

مغربي  اليتزمي،  طترق  السيد 
الجنسية والحتمل لبطتقة التعريف 

.VA75625 الوطحية رقم
اوم  من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

تسجيلهت في السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر.
لفتئدة اإلحتيتط القتنوني اصبن 

هذا اإلقتطتع غير 5 %.
األربتح اوزع الصتفي بعد اقتطتع 
 % ف2  اإلجتمتعي  الرأسمتل  من 
اإلحتيتطي  ابلغ  عحدمت  ضروري 

القتنوني.
ام   للشركة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتملحكمة اإلبتدائية لتمترة واملسجلة 
بتلسجل التجتري احت رقم 129199 

بتتريخ 11 ديسمبر 19ف2.
قصد النشر

641 P

PB INVEST
اأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
ام اأسيس شركة  19ف2  ديسمبر   6
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد بتلخصتئص التتلية : 
شركة   PB INVEST  : اإلسم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
اإلمتم  شترع   4  : اإلجتمتعي  املقر 

مسلم الدارالبيضتء. 
سواء  الشركة  أهداف   : الهدف 

داخل املغرب أو خترجه :
الفروع  وتسيير  القتبضة  أنشطة 
مبتشرة،  غير  أو  مبتشرة  املستهمة، 
التي  واملقتوالت  الشركتت  جميع  في 
ام إنشتؤهت أو املراد إنشتؤهت بجميع 
أسهم،  اإلشتراك أو شراء  الوستئل، 
الحصص اإلجتمتعية أو أربتح أسهم 
الشركتت املدمجة أو مجموعة أخرى 

من التحتلفتت.
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-إدارة ومتتبعة املشتريع العقترية 
الفحية  بتلجوانب  اتعلق  مت  بكل 

لإلدارة املتلية أو اإلدارية أو غيرهت.
ففف.فف1  في  محدد   : الرأسمتل 
كل   حصة  ففف1  إلى  مقسم  درهم 
محرر  درهم  فف1  تستوي  واحدة 
للسيد  بأكملهت  وأسحدت  بتلكتمل 

محمد بوزوبع.
تسيير الشركة : تسير الشركة ملدة 
غير محدودة من طرف املسير الوحيد 
الجنسية  ذو  بوزوبع  محمد  السيد 
ف196   مترس  ف2  في  مزداد  املغربية 
الوطحية  التعريف  لبطتقة  والحتمل 

.B136114 رقم
اوم  من  ابتداء  سحة   99  : املدة 

تسجيلهت في السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر.
األربتح اوزع الصتفي بعد اقتطتع 
5 % لفتئدة اإلحتيتط القتنوني اصبن 
عحدمت  ضروري  غير  اإلقتطتع  هذا 
من   % القتنونيف2  اإلحتيتطي  ابلغ 

الرأسمتل اإلجتمتعي.
بتملحكمة  ام   القتنوني  اإلاداع   
رقم  احت  للدارالبيضتء  التجترية 
السجل التجتري 7ف8ف45 بتتريخ 16 

ديسمبر 19ف2.
ملخص قصد النشر

املسير

642 P

فيجيكومبتت
عبد الكريم الحريزي

23 زنقة إبراهيم العمراوي الدارالبيضتء
الهتاف : 5.22.27.71.14ف

ليان انفستمن كومباني
الزيتدة في الرأسمتل

اإلستثحتئي  العتم  الجمع  إن   1-
املحعقد اوم 11 اونيو 19ف2، لشركتء 
كومبتني،  انفستمن  ليتن  شركة 
ففف.ففف.1  رأسمتلهت  ش.د.م.م، 
مكرر،   16 اإلجتمتعي  مقرهت  درهم، 
ممر الحخيل إقتمة متست محطقة   ،2
23 بتلربتط حي الريتض، قرر الزيتدة 
ففف.فف2  بقيمة  الرأسمتل  في 
درهم  ففف.ففف.1  درهم ورفعه من 
هده الزيتدة نتج  درهم،  ففف.فف1.2 

سوم  من  حصة  ففف.2  خلق  عنهت 
درهم للحصة الواحدة مكتتبة  فف1 
بنشم�سي  جواد  السيد  طرف  من 
بطتقته الوطحية 5فD923 الذي دفع 

هذا املبلغ في صحدوق الشركة.
ففف.فف1.2   : الرأسمتل  أصبن 
ففف.12 حصة من  درهم مقسم إلى  
الواحدة  للحصة  درهم  فف1  سوم 

مقسمة على الشكل التتلي:
السيد عبد السالم لغواوات فف2.5 

حصة.
السيد ختلد عميرة ففف.5 حصة.

ففف.2  بنشم�سي  جواد  السيد 
حصة.

فف1.5  السيدة السعداة الغواوات 
حصة.

فف5  الغواوات  مولودة  السيدة 
حصة.

السيدة ثوريت الغواوات فف5 حصة.
املجموع : ففف.12 حصة.

من   7 ممت أدى إلى تغيير الفصل 
قتنون الشركة.

بكتتبة  القتنوني  الوضع  ام   2-
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتلربتط اوم ف1 ديسمبر 19ف2 احت 

رقم 5ف34ف1.
صح الخيص وإشترة

فيجيكومبتت

643 P

REVE D’ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمتلهت : فف.ففففف5 درهم

إلو رقم ف1، اجزئة رقم 55، إقتمة 
رانيت، ملعب الخيل، فتس

رفع رأسمتل الشركة
 21 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية  قررت  19ف2،  أكتوبر 
عقدتهت  التي  العتداة  الغير  العتمة 
 REVE D’ORIENT املدعوة  الشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
فف.ففففف5 درهم مقرهت   : رأسمتلهت 
رقم  اجزئة  ف1،  رقم  إلو  اإلجتمتعي 
55، إقتمة رانيت، ملعب الخيل، فتس 

مت الي :

الذي  الشركة  رأسمتل  رفع   1-
درهم مجزأة  فف.فففف5  ابلغ حتليت 
فف.فف1  فئة  من  حصة  ففف5  إلى 
بمبلغ  الواحدة،  للحصة  درهم 
إلى  ليصل  درهم  فف.ففففف8  قدره 
عن  وذلك  درهم،  فف.ففففف13 
طريق خلق حصص جدادة ومسلمة 
مع  مقتصة  للمستهمين  بتملجتن 
على  واملستحقة  الستئلة  الداون 

الشركة.
اإلجتمتعي  الغرض  امداد   2-
التجداد،  خدمتت  ليشمل  للشركة 
والداكور  األثتث،  وافكيك  اركيب 

الداخلي، والتخلي عن التصدار.
-3 تغيير للفصول 6 و7 من الحظتم 

األست�سي للشركة.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
رقم  احت  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ 

19ف/3867 .
للنسخ والنشر

644 P

شركة أالنيا ديزاين
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمستهم وحيد
رأسمتلهت : ففف.فف4 درهم.

مجمع بوسكورة كولف سيتي، 
مجموعة 19، عمترة 5، شقة 3، 

الدار البيضتء.
اصفية مسبقة للشركة

 2 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املستهمة  قررت  19ف2،  ديسمبر 
«أالنيت  املدعوة  للشركة  الوحيدة 
مسؤولية  ذات  شركة  دازاان» 
رأسمتلهت  وحيد،  بمستهم  محدودة 
االجتمتعي  مقرهت  درهم،  ففف.فف4 
بوسكورة  مجمع  البيضتء،  بتلدار 
كولف سيتي، مجموعة 19، عمترة 5، 

شقة 3، مت الي :
اصفية مسبقة للشركة.

السيدة كوصكتن سيراي،  تعيين 
التسجيل  لبطتقة  حتملة  فرنسية، 
رقم 42فBE 63، املزدادة في 16 اونيو 
البيضتء،  بتلدار  الستكحة   1982
  ،7 رقم   4 الطتبق  شتلة  زنقة   6

كمصفية للشركة.
بتلدار  التصفية  مقر  اثبيت 
كولف  بوسكورة  مجمع  البيضتء، 

سيتي، مجموعة 19، عمترة 5.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ  البيضتء، 

احت رقم 723696.
للنسخ والنشر

 645 P

رشكة ماريتيم أجيستري سريفيس
شركة مجهولة

رأسمتلهت : ففف.فف3 درهم.
8ف1، زنقة متمون محمد، معتريف 

أكسطونسيون - الدار البيضتء.
قفل اصفية للشركة

 28 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية  قررت  18ف2،  ديسمبر 
عقدتهت  التي  العتداة  الغير  العتمة 

الشركة املدعوة  :
شركة متريتيم أجيستير سيرفيس 
ففف.فف3   : شركة مجهولة رأسمتلهت 
بتلدار  االجتمتعي  مقرهت  درهم 
زنقة متمون محمد،  8ف1،  البيضتء 

معتريف أكسطونسيون مت الي :
النهتئي  الحستب  على  املصتدقة 

للتصفية.
عتبد  السيد  املصفي  ذمة  إبراء 
الطتهري وإعفتئه من مهتمه كمصفي 

للشركة.
اقرير قفل اصفية الشركة.

كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  ديسمبر   17 بتتريخ  البيضتء، 

احت رقم 723696.
للنسخ والنشر

 646 P

GTP INTERNATIONAL
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اأسيس  ام  19/11/29ف2  بتلربتط 
لهت  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصتئص التتلية :
محمود  ثتبت  السيد   : الشركتء 
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رقم  اإلقتمة  لبطتقة  حتمل  نصيب 
الجنسية  امريكي   A67672فR
66 حي الريتض األندلس  الستكن ب 
 - الريتض  حي   23 شقة   1 متربيت 

الربتط.
السيد ثتبت نصيب محمود حتمل 
 Aف6367فB رقم  اإلقتمة  لبطتقة 
حي   66 امريكي الجنسية الستكن ب 
 23 شقة   1 الريتض األندلس متربيت 

حي الريتض - الربتط.
 GTP  : االجتمتعية  التسمية 

.INTERNATIONAL
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية .
في  الغرض من الشركة   : الهدف 

املغرب والخترج :
استيراد واصدار  اجترة دولية،   -
ومحتجتت  والخدمتت  البضتئع 

اكحولوجيت املعلوميتت.
العمل في املجتل السمعي البصري 

 إنتتج واوزيع األفالم السيحمتئية(.
احظيم املعترض واملحتداتت.

العمليتت  جميع  عتمة  وبصفة 
التي من شأنهت تسهيل واحمية نشتط 

الشركة.
شترع   23  : االجتمتعي  املقر 
الجزائرالشقة رقم 1 حستن الربتط.

مدة الشركة : 99 سحة ابتداء من 
اتريخ تسجيلهت في السجل التجتري.

حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 
درهم  ففف.فف1  رأسمتل الشركة في 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسم 

فف1 درهم للحصة موزعة كتلتتلي :
السيد ثتبت محمود نصيب : فف5 

حصة.
السيد ثتبت نصيب محمود : فف5 

حصة.
التسيير : عين السيد ثتبت محمود 
نصيب الحتمل لبطتقة اإلقتمة رقم 

67672RفA كمسير للشركة.
السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 
كل  من  احتار  فتان  من  االجتمتعية 
31 ديسمبر من نفس  سحة وانتهي في 

السحة.
بنسبة  االحتفتظ  بعد   : األربتح 
البتقي  امحن  القتنوني  لإلحتيتط   5%

لصتحب الشركة.
اإلاداع  اولي   : القتنوني  اإلاداع 
بتلسجل  والتسجيل  القتنوني 
لإلستثمتر  الجهوي  املركز  التجتري 
بتتريخ   141937 رقم  احت  بتلربتط 

19/12/17ف2.
647 P

MSO PRINT
االنصهتر عن طريق االستدمتج 
لشركة MSO PRINT من طرف 

.GMS PRINT شركة
فإن  19ف2،  أكتوبر   14 بتتريخ 
الحتملة  للشركة  الوحيد  الشريك 
شركة   MSO PRINT لتسمية 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم،  ففف.ففف.1  رأسمتلهت  وحيد 
البيضتء  عين  بتلدار  مقرهت  الكتئن 
ف11، كلم9.3، شترع  السبع( - طريق 
الشفشتوني، الحي الصحتعي، املقيدة 
البيضتء   للدار  التجتري  بتلسجل 

احت رقم 357.569، قد :
اافتقية  على  نهتئيت  صتدقت 
االنصهتر املوقعة في 23 اوليوز 19ف2 
 GMS لتسمية  الحتملة  الشركة  مع 
رأسمتلهت  مستهمة  شركة   ،PRINT
مقرهت  الكتئن  درهم،  ففف.فف83.8 
طريق  بتلدار البيضتء  عين السبع(، 
الشفشتوني،  شترع   9.3 كلم  ف11، 
بتلسجل  والقيدة  الصحتعي  الحي 
رقم  احت  البيضتء  للدار  التجتري 
قتمت  بموجبهت  التي  5ف187.7، 
 GMS لشركة  بتقدمة  الشركة 
ملجموع موجوداتهت أصولهت   ¨PRINT
مقتبل  18ف2،  ديسمبر   31 إلى غتاة 
كسرا  املستدمجة  الشركة  احمل 
الشركة  خصوم  مطلوبتت  ملجموع 

املتسدمجة  فتحت(.
نهتئيت ودون احفظ  صتدقت  ب( 
برسم  بهت  املقتم  التقدمة  على 
االنصهتر من طرف الشركة، الشركة 
املستدمجة  فتحت(، كمت هو نتاج من 

اافتقية االنصهتر املشتر إليهت أعاله ؛
االستجتبة  ان  سجلت  ج( 
للشرروط املوقفة املقترنة بتالنصهتر 
نتج عنهت الحل بقوة القتنون للشركة 

دون الحتجة إلى اصفيتهت ؛
II - االنصهتر واالزميت حل الشركة 
اليوم،  نفس  في  نهتئيين  أصبحت  قد 
ونتيجة للمصتدقة على هذا االنصهتر 
من قبل الجمعية العتمة غير العتداة 
في    GMS PRINT شركة  ملستهمي  

نفس هذا التتريخ.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  III
الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 
19ف2  نوفمير   12 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 719.883.
مجلس اإلدارة

648 P

GMS PRINT
االنصهتر عن طريق االستدمتج من 

.GMS PRINT طرف شركة
 MSO PRINT لشركة

العتمة  بموجب محضر الجمعية 
أكتوبر   14 في  املحعقدة  العتداة  غير 
19ف2، فإن للشركة الحتملة لتسمية 
مستهمة  شركة   GMS PRINT
 رأسمتلهت ففف.فف83.8 درهم، الكتئن
البيضتء  عين  بتلدار  مقرهت 
شترع   9.3 كلم  ف11،  طريق  السبع(، 
الشفشتوني، الحي الصحتعي واملقيدة 
بتلسجل التجتري للدار البيضتء احت 

رقم 5ف187.7،  قد :
اافتقية  على  نهتئيت  صتدقت 
اوليوز   23 في  املوقعة  االنصهتر 
لتسمية  الحتملة  الشركة  مع  19ف2 
MSO PRINT شركة ذات مسؤولية 
رأسمتلهت  وحيد  بشريك  محدودة 
مقرهت  الكتئن  درهم،  ففف.ففف.1 
- طريق  بتلدار البيضتء  عين السبع( 
الشفشتوني،  شترع  كلم9.3،  ف11، 
بتلسجل  املقيدة  الصحتعي،  الحي 
رقم  احت  البيضتء   للدار  التجتري 
األخيرة  هذه  عملت  التي   ،357.569
بموجبهت  بقصد انصهترهت استدمتجهت 
قد مححتهت   ،GMS PRINT من طرف 
أصولهت  موجوداتهت  ملجموع  اقدمة 
مقتبل  18ف2،  ديسمبر   31 إلى غتاة 
املستدمجة  الشركة  من  التحمل 
خصوم  مطلوبتت  ملجموع   كسرا( 

الشركة املستدمجة  فتحت(.

نهتئيت ودون احفظ  صتدقت  ب( 
على التقدمة املقتم بهت برسم االنصهتر 
املستدمجة  الشركة،  طرف  من 
اافتقية  من  نتاج  هو  كمت   فتحت(، 

االنصهتر املشتر إليهت أعاله ؛
لهذا  النهتئي  اإلنجتز  عتانت  ج( 
الزيتدة  إلى  حتجة  دون  االنصهتر 
املستدمجة  الشركة  رأسمتل  في 
ملتدة  اطبيق  لكون  اعتبترا   كسرا(، 
القتنون من   1  ،3 الفقيرة   ،224 
املستهمة،  بشركتت  املتعلق   17-95
أسهم  مبتدلة  على  العمل  اتم  لم 
مقتبل  املستدمجة  كسرا(  الشركة 
حصص الشركة املستدمجة  فتحت(، 
عحدمت اكون هذه الحصص محوزة 
املستدمجة  الشركة  طرف  من 

 كسرا( ؛
د( عتانت أاه اطبيقت للمتدة 224، 
 95-17 القتنون  من  األولى  الفقيرة 
 MSO شركة  فإن،  الستلف الذكر، 
PRINT ام حلهت بقوة القتنون ابتداء 
عملية  بأي  القيتم  دون  اومه  من 

للتصفية ؛
ه( قررت اعتمتد تسمية الشركة 
 LES IMPRIMERIES DU MATIN
والتعدال التالزمي للفصل الثتني من 

الحظتم األست�سي.
ام القيتم بتإلاداع القتنوني بكتتبة  
الضبط لدى املحكمة التجترية للدار 
19ف2  نوفمير   12 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 719.884.
مجلس اإلدارة.

650 P

 CONSEILS POUR TEXTILE
ET CHIMIE MAROC - CTCM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 38.ففف.ففف 
dirhams

Siège sociel : Route 11ف (par Bd 
Chefchaouni , Lot Saadi, 

N° 2ف Q.I AIN SEBAA 

CASABLANCA

 R.C  Casablanca 35.637

IF : 1ف6714ف

الغير  الجمعية  قرار من  بموجب 

العتداة في 13 نوفمبر 18ف2، لشركة
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 CONSEILS POUR TEXTILE  
 ET CHIMIE MAROC - CTCM
شركة ذات مشؤولية محدودة برأس 
ففف.ففف.38 درهم مقرهت  متل قدره 
البيضتء،  الدار  في  اقع  االجتمتعي 
طريق ف11  شترع الشفشتوني( إقتمة 
الصحتعي  الحي  ف2  الرقم  السعدي 

عين السبع، قرر الشركتء مت الي :
مشروع  بحود  على  املوافقة 
بأثر رجعي  الضم واالندمتج املقترح، 
لشركة  19ف2،  احتار  فتان  بتتريخ 
 CONSEILS POUR TEXTILE ET
من   CHIMIE MAROC - CTCM

.KAOBE طرف شركة
 CONSEILS POUR شركة  حل 
 TEXTILE ET CHIMIE MAROC -
اإلنهتء  على  ستشهد  والتي   ،CTCM
واإلندمتج  الضم  لعملية  الفعلي 
الشركة  من  املتل  رأس  وزيتدة 

الدامجة.
جميع الصالحيتت للسيد  إعطتء 
واتميم  لتحفيذ  جلون  بن  عمر 

إجراءات الضم واإلندمتج.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
ملداحة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
الدار البيضتء بتتريخ 6 ديسمبر 19ف2 

احت رقم 2ف7226.
قصد النشر ةاإلعالم

املسير

651 P

KAOBE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 19.949.ففف 
dirhams

Siège sociel : 158, Bd d›Anfa, 
3ème étage - Casablanca

R.C Casablanca N° 238619
IF : 4416485ف

الغير  الجمعية  قرار من  بموجب 
العتداة في 13 نوفمبر 19ف2، لشركة 

KAOBE قرر الشركتء مت الي :
مشروع  بحود  على  املوافقة 
 : لشركة  املقترح  واالندمتج  الضم 
 CONSEILS POUR TEXTILE ET
من   CHIMIE MAROC - CTCM

.KAOBE طرف شركة
عملية  على  النهتئية  املصتدقة 
الستلفة  للشركة  واالندمتج  الضم 

.KAOB الذكر من طرف شركة
املصتدقة بشكل نهتئي على زيتدة 
ففف.ف12.16  رأسمتل الشركة بمبلغ 
ففف.19.949  درهم وذلك لرفعه من 
درهم وذلك  ففف.9ف32.1  إلى  درهم 
جدادة  حصة  فف121.6  بإنشتء 
انسب  للحصة  درهم  فف1  بقيمة 
وذلك   CTCM شركة  مستهمين  إلى 
 KAOBE بإعطتء 8 حصص من شركة

CTCM لكل 25 حصة من شركة
والفصل  الستدس  الفصل  تغيير 
الستبع من القتنون األست�سي للشركة.

 CONSEILS الحل النهتئي لشركة 
 POUR TEXTILE ET CHIMIE
MAROC - CTCM وذلك بعد اإلنهتء 

الغعلي لعملية الضم واالندمتج.
إعطتء إعفتء كتمل وشتمل للسيد 
في  املستهمتت  مدقق  قبتج  محمد 

إطتر عملية االندمتج.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
ملداحة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
الدار البيضتء بتتريخ 6 ديسمبر 19ف2 

احت رقم 3ف7226.
قصد النشر ةاإلعالم

املسير

652 P

TECHNICAR
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1ففف.فف dirhams

Siège sociel : Commune Dar 
Bouazza, Douar Ouled Mes-
saoud, Route Moulay Thami 

- Casablanca
IF : 1529289ف
R.C : 382.331

 18 بتتريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
العتم  الجمع  قرر  19ف2،  أكتوبر 

االستثحتئي مت الي :
الدار  من  االجتمتعي  املقر  نقل 
زنقة جعفر  بوركون  شترع  البيضتء 
الطتبق   II إقتمة املشرق  ابن حبيب 
إلى جمتعة دار بوعزة   3 األول الرقم 

دوار أوالد سعيد طريق موالي التهتمي.
القتنون  من   4 الفصل  تعدال 
بتملقر  املتعلق  للشركة  األست�سي 

االجتمتعي.
األست�سي  القتنون  احداث 

للشركة.
ام اإلاداع القتنوني بكتتبة ضبط 
اليبضتء  بتلدار  التجترية  املحكمة 
19ف2 احت الرقم  25 نوفمبر  بتتريخ 

.721132
قصد اإلعالن والنشر

653 P

FLOUSRAHMA
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1ففف.ف dirhams
Siège sociel : Commune Dar 
Bouazza, Douar Ouled Mes-
saoud, Route Moulay Thami 

- Casablanca
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتلدار 
19ف2،  بتتريخ فتان اوليوز  اليبضتء 
مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

محدودة بتلخصتئص التتلية :
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
  : االجتمتعية  التسمية 

FLOUSRAHMA
الهدف :

- احويل األموال ؛
- اقدام جميع الخدمتت واملرافقة 

واالستشترة في كل امليتدان الفعتلة.
ونقتط  الوكتالت،  جميع  إنشتء 
االجتمتعي  بتلهدف  املتعلقة  البيع 

للشركة.
التنسيق والدراسة واملشورة فيمت 

اتعلق بتلنشتط الرئي�سي للشركة.
الصفقتت  جميع  عتمة  وبصفة 
او  العقترية،  الصحتعية،  التجترية، 
املتلية املتعلقة مبتشرة أو غير مبتشرة 

بتلعدف املشتر اعاله.
املقر االجتمتعي : الدار البيضتء، 2 
شترع بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 
الطتبق األول الرقم   2 إقتمة املشرق 

.3

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 
التقييد بتلسجل التجتري.

ففف.ف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 
كل  حصة  فف1  إلى  مقسمة  درهم 
حصة تستوي فف1 درهم، مرقمة من 
1 إلى فف1 ومخصصة لجميع الشركتء 

كتآلتي :
 98  : هولداحغ  س  ب  الشركة 

حصة.
 : السيد عز الدان برادة السو�سي 

1 حصة.
 1  : السو�سي  برادة  رضت  السيد 

حصة..
املجموع : فف1 حصة.

ام تعيين املسيران ملدة   : التسيير 
غير محدودة كل من  :

السوني  برادة  الدان  عز  السيد 
في الدار   1948 متي   16 من مواليد 
القتطن  الجنسية،  مغربي  البيضتء، 
الحتظور  شترع   74 البيضتء  بتلدار 
بولو والحتمل للبطتقة الوطحية رقم 

.A4539ف
من  السوني  برادة  رضت  السيد 
الدار  في   1988 متي   19 مواليد 
القتطن  الجنسية،  مغربي  البيضتء، 
الحتظور  شترع   74 البيضتء  بتلدار 
بولو والحتمل للبطتقة الوطحية رقم 

A661738
اإلاداع  .ام   : القتنوني  اإلاداع 
بتلدار  التجتري  بتلسجل  القتنوني 
19ف2  نوفمبر   25 بتتريخ  البيضتء 

احت الرقم ف5ف721.
قصد اإلعالن والنشر

املسير

654 P

شركة التحتليل واإلستشترات

الضحى

إستشترة وتسيير املحتسبة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

مقرهت الرئي�سي : بسمة 1 عمترة 18 الطتبق 

األول عين السبع الدار البيضتء

التعريف الضريبي 388ف168 الضريبة التجترية 

42فف39ف3

ص و ض ج 79ف6799

السجل التجتري 9ف1331

LOUK MOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
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رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
اجزئة حتفظ الخير زنقة 74 رقم 28 

سيدي معروف الدار البيضتء
العتم  الجمع  محضر  بموجب 
الستبق  الشركة  لحل  االستثحتئي 
19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ  ألوانه 
ذات  شركة  مود  لوك  لشركة 
رأسمتلهت  املحدودة  املسؤولية 
: الي  مت  اقرر  درهم،  ففف.فف1 

الحضور.
السيد عبد العزيز لكراتي ؛

السيدة اسمتء لكراتي.
امكنهم التداول في التقرير اليومي.

الحل الستبق ألوانه للشركة.
تعيين مأمور التصفية.

السلطة إلامتم اإلجراءات  إعطتء 
القتنونية.

من  بتقتراح  قرر،  العتم،  الجمع 
لشركة  ألوانه  الستبق  بحل  املسير، 

لوك مود واصفيتهت حبيت.
ابعت للموافقة على البحد الستبق، 
كمأمور  تعيين  قرر  العتم  الجمع 
التصفية لسيد عبد العزيز لكراتي، 
للبطتقة  الحتمل  الجنسية،  مغربي 
رقم  ب66ف76)  للتعريف  الوطحية 
مقر التصفية اجزئة حتفظ الخير رقم 

66 سيدي معروف الدار البيضتء.
بتتريخ القتنوني  الوضع   ام 
18 ديسمبر 19ف2 بتملحكمة التجترية 
 723963 رقم  احت  البيضتء  الدار 

السجل التجتر 278681.
655 P

شركة التحتليل واإلستشترات
الضحى

إستشترة وتسيير املحتسبة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
مقرهت الرئي�سي : بسمة 1 عمترة 18 الطتبق 

األول عين السبع الدار البيضتء
التعريف الضريبي 388ف168 الضريبة التجترية 

42فف39ف3
ص و ض ج 79ف6799

السجل التجتري 9ف1331

شرقاوي كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
بيرال ا 13 اجزئة سليم 47 بوزنيقة

العتم  الجمع  محضر  بموجب 
الستبق  الشركة  لحل  االستثحتئي 
19ف2  أكتوبر   11 بتتريخ  ألوانه 
ذات  شركة  كتش  شرقتوي  لشركة 
رأسمتلهت  املحدودة  املسؤولية 
: الي  مت  اقرر  درهم،  ففف.فف1 

الحضور.
السيد بوريس ر�سى ؛

السيد شرقتوي اوسف.
امكنهم التداول في التقرير اليومي.

الحل الستبق ألوانه للشركة.
تعيين مأمور التصفية.

السلطة إلامتم اإلجراءات  إعطتء 
القتنونية.

من  بتقتراح  قرر،  العتم،  الجمع 
لشركة  ألوانه  الستبق  بحل  املسير، 

شرقتوي كتش واصفيتهت حبيت.
ابعت للموافقة على البحد الستبق، 
كمأمور  تعيين  قرر  العتم  الجمع 
التصفية لسيد بوريس ر�سى، مغربي 
الحتمل للبطتقة الوطحية  الجنسية، 
بمقر  18ف111(  رقم  ب  للتعريف 
رقم   25 زنقة  القدس  التصفية حي 

31 البرنو�سي الدار البيضتء.
بتتريخ القتنوني  الوضع   ام 
28 أكتوبر 19ف2 بمحكمة بنسليمتن 
احت رقم ف3ف19/1 السجل التجتري 

.5457
656 P

شركة التحتليل واإلستشترات

الضحى

إستشترة وتسيير املحتسبة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

مقرهت الرئي�سي : بسمة 1 عمترة 18 الطتبق 

األول عين السبع الدار البيضتء

التعريف الضريبي 388ف168 الضريبة التجترية 

42فف39ف3

ص و ض ج 79ف6799

السجل التجتري 9ف1331

IBIZA POOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
اجزئة سليم 47 بوزنيقة

العتم  الجمع  محضر  بموجب 
الستبق  الشركة  لحل  االستثحتئي 

ألوانه بتتريخ ف1 أكتوبر 19ف2 لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة  بول  إبيزا 
درهم،  ففف.فف1  املحدودة رأسمتلهت 

اقرر مت الي :
الحضور.

السيد بوريس ر�سى ؛
السيد شرقتوي اوسف.

امكنهم التداول في التقرير اليومي.
الحل الستبق ألوانه للشركة.

تعيين مأمور التصفية.
السلطة إلامتم اإلجراءات  إعطتء 

القتنونية.
من  بتقتراح  قرر،  العتم،  الجمع 
لشركة  ألوانه  الستبق  بحل  املسير، 

إبيزا بول واصفيتهت حبيت.
ابعت للموافقة على البحد الستبق، 
كمأمور  تعيين  قرر  العتم  الجمع 
التصفية لسيد بوريس ر�سى، مغربي 
الحتمل للبطتقة الوطحية  الجنسية، 
بمقر  18ف111(  رقم  ب  للتعريف 
رقم   25 زنقة  القدس  التصفية حي 

31 البرنو�سي الدار البيضتء.
بتتريخ القتنوني  الوضع   ام 
31 أكتوبر 19ف2 بمحكمة بنسليمتن 
احت رقم 37ف19/1 السجل التجتري 

.5361
657 P

 CENTRE DE VISITE
TECHNIQUE NABIL

 SARL
 ZONE INDUSTRIELLE MOULAY

RACHID N°13 CASABLANCA
اقفتل اصفية الشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اصفية  إقفتل  عن  االستثحتئي 
ام  19ف2  نوفمبر  ف3  الشركة بتتريخ 

اقرير مت الي :
إقفتل اصفية الشركة.

مصفي  إلى  التتم  اإلبراء  إعطتء 
الشركة السيد فتتش نبيل.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 
ديسمبر   16 بتتريخ  بتلدار البيضتء 

19ف2 احت رقم 723543.
658 P

 SOCIETE BOUIBABY

BROSSES

 SARL

افويت الحصص االجتمتعية
استقتلة مسير الشركة
تعيين مسير للشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

19ف2،  26 نوفمبر  االستثحتئي بتتريخ 

ام اقرير مت الي :

ام االافتق على افويت الحصص 

االجتمتعية على مت الي :

افوت  فتطحة  الطويل  السيدة 

564 حصة اجتمتعية لفتئدة السيدة 

كوحل سعيدة ؛

العتلي  عبد  أبويكحون  السيد 

افوت 1312 حصة اجتمتعية لفتئدة 

السيدة كوحل سعيدة ؛

الحكيم  عبد  أبويكحون  السيد 

افوت 1312 حصة اجتمتعية لفتئدة 

السيدة كوحل سعيدة ؛

افوت  أحمد  أبويكحون  السيد 

لفتئدة  اجتمتعية  حصة   1312

السيدة كوحل سعيدة.

ومع تعدال الفصل 7 من القتنون 

األست�سي :

السيد بتبي محمد فف45 حصة ؛

فف45  سعيدة  كوحل  السيدة 

حصة.

أبويكحون  السيد  استقتلة  قبول 

عبد العتلي من محصبه كمسير للشركة 

وإعطتئه اإلبراء التتم والنهتئي.

ام تعيين كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة :

السيد بتبي محمد.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

ديسمبر   4 بتتريخ  بتلدار البيضتء 

19ف2 احت رقم 722226. 

659 P
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AUTOBROKER
SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتتريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 15 نوفمبر 19ف2، ام وضع القتنون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

محدودة، مميزاتهت كتلتتلي :
 AUTOBROKER  : التسمية 

.SARL
الهدف : تهدف الشركة أستست :

البيع،  اإليستيراد،  الشراء، 
التسويق،  التوزيع،  الستعتدة، 
العمولة،  الشحن،  التبتدل، 
في  والتجترة  السمسرة  التمثيل، 
الدارجة  واملعدات  العربتت  جميع 
املستعملة  أو  الجدادة  السيترات 
اإلطترات وقطع الغيتر وبصفة عتمة 
اللوازم  املعدات  املحتجتت،  جميع 
وامللحقتت لكل سيترة ذات 4 عجالت 

أو عجلتتن.
العمليتت  جميع  عتمة،  وبصفة 
املتلية،  الصحتعية،  التجترية، 
ارابط  قد  التي  والعقترية  املحقولة 
مبتشرة أو بصفة غير مبتشرة بتألشيتء 
املشتبهة األشيتء  أو  أعاله،   املذكورة 
 أو املرابطة بهت بمقدورهت املستعدة 

على التحمية بجميع أشكتلهت.
شترع   ،36  : اإلجتمتعي  املقر 
 - الشرق  بلوك   - أنتفي  إقتمة   - أنفت 

الدار البيضتء.
من اقييد  سحة ابتداء   99  : املدة 

الشركة بتلسجل التجتري.
حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 
ففف.فف5  مبلغ  في  الشركة  رأسمتل 
حصة  ففف.5  إلى  مقسمة  درهم، 
درهم  فف1  بقيمة  إجتمتعية 
ومقسمة  كتملة،  سددت  للواحدة، 

على الشركتء كتلتتلي :
تي  لشركة  حصة  ففف.1   -
 - الكتئحة بتلدار البيضتء  محتجمحت، 
بلوك   - إقتمة أنتفي   - شترع أنفت   ،36

الشرق ؛
إكمتر،  لشركة  حصة  ففف.1   -
شترع   ،36  - البيضتء  بتلدار  الكتئحة 
 - الشرق  بلوك   - أنتفي  إقتمة   - أنفت 

الطتبق 15 ؛

إار  لشركة  حصة  ففف.1   -

 - البيضتء  بتلدار  الكتئحة  أنفيست، 

بلوك   - إقتمة أنتفي   - شترع أنفت   ،36

الشرق الطتبق 15 ؛

كتر،  إار  لشركة  حصة  ففف.1   -

A36، شترع   - الكتئحة بتلدار البيضتء 

 - الشرق  بلوك   - أنتفي  إقتمة   - أنفت 

الطتبق 14 ؛

اتسر  للسيد  حصة  ففف.1   -

زنقة   ،61  - الستكن بتلربتط  شرفي، 

بالل بن حترث - OLM - السوي�سي؛

الشركة،  تسيير  سيتم   : التسيير 

السيد  طرف  من  محددة،  غير  ملدة 

املهدي الروي�سي.

السجل  في  الشركة  تسجيل 
الجهوي  املركز  لدى  ام  التجتري 

اوم  الكبرى،  البيضتء  الدار   لوالاة 

رقم  احت  19ف2،  ديسمبر   12

695ف45.
للخالصة والبيتن

املسير

660 P

SARFY PRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمتلهت اإلجتمتعي : ففف.ف9 درهم

املقر اإلجتمتعي : 44، شترع الجيش 

امللكي - الطتبق 8 - الرقم 1 - 

الدار البيضتء

س.ت : 394479 الدار البيضتء

بيع حصص إجتمتعية
تعدال القتنون األست�سي للشركة

محجز  عرفي  لعقد  ابعت 

بتلدار البيضتء 8 أكتوبر 19ف2 :

فف3  ببيع  العتبد  مهدي  السيد 

حصة اجتمتعية للسيد عبد املحعم 

فوزي

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

19ف2،  أكتوبر   8 بتتريخ  اإلستثحتئي 

املسؤولية  ذات  الشركة  شركتء 

املحدودة صرفي برو ش.ذ.م.م، قرروا 

مت الي :

واملصتدقة  املوافقة  املالحظة، 
على بيع الحصص اإلجتمتعية ؛

الجدادة  القسمة  مالحظة 
للرأسمتل اإلجتمتعي ؛

تعدال القتنون األست�سي للشركة 
وابني نص جداد.

القتنون  اإلاداع  ام 
بتملحكمة  الضبط  بكتتبة 
بتتريخ البيضتء  بتلدار   التجترية 
رقم   احت  19ف2  ديسمبر   17

.723763
للخالصة والبيتن

املسير

661 P

STE KAYA FES
SARL

اصفية شركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثحتئي املحعقد بتتريخ ف1 ديسمبر 
19ف2، قرروا الشركتء شركة محدودة 
املسؤولية STE KAYA FES، رأسمتلهت 
درهم ومقرهت االجتمتعي،  ففف.فف1 
ملعب  أرسالن  زنقة شكيب  بفتس، 
على اصفية  الخيل الطتبق األر�سي، 
مأمور  وابراء  الشركة  حستبتت 

التصفية.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بفتس  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
احت رقم  19ف2  ديسمبر   16 بتتريخ 

48ف19/4ف2.
662 P

SARTRAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتمتعي : زنقة 3، رقم 216 
الحي الصحتعي عين الحقبي فتس

الرأسمتل : ففف.فف1 درهم
رقم السجل التجتري : 9ف349

إغالق التصفية
بمقت�سى محضر الجمع العتم غير 
عتدي املحعقد بتتريخ 6 ديسمبر 19ف2 
الشركة،  اصفية  بإغالق  املتعلق 
ديسمبر   12 بتتريخ  بفتس  املسجل 
 RE33437 OR رقم  احت  19ف2 
شركة  شركتء  قرر  19ف721/2ف3، 

SARTRAF SARL مت الي :

املصفي  اقرير  على  املصتدقة 

النهتئي  الحستب  وعلى  للشركة 

للتصفية ؛
الداون  اصفية  على  املصتدقة 

وااللتزامتت ؛

إبراء املصفي السيد ختلد ودغيري ؛

اإلغالق النهتئي للتصفية من اتريخ 

املحضر.

ام اإلاداع القتنوني بكتتبة ضبط 

بتتريخ بفتس  التجترية   املحكمة 

رقم  احت  19ف2  ديسمبر   12

19ف2/ف1ف4.
بمثتبة مقتطف وبيتن

663 P

VIVAL MARKET
SARL

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : الطتبق السفلي 

عمترة 5 اجزئة سمير امترة املركز

قفل التصفية
بمقت�سى عقد عرفي بتمترة بتتريخ 

شركة  قرر شركتء  19ف2  نوفمبر   19

VIVAL MARKET ش.ذ.م.م مت الي :

 VIVAL لشركة  التصفية  قفل 

MARKET ش.ذ.م.م وتعيين السيدة 

للشركة  كمصفية  بوطيب  ححتن 

وعحوان التصفية هو الطتبق السفلي 

عمترة 5 اجزئة سمير امترة املركز.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 2871 رقم  احت  بتمترة  االبتدائية 

بتتريخ 11 ديسمبر 19ف2.

664 P

CATTLEYA EVENEMENT
SARL

رأسمتلهت : ففف.ف4 درهم

املقر االجتمتعي : اجزئة سعيد حجي 

إقتمة ريم عمترة 11 شقة رقم ف1 

سال

بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركتء  قرر  19ف2  نوفمبر   13

 CATTLEYA EVENEMENT شركة 

ش.ذ.م.م مت الي :
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«كتاليت  من  الشركة  اسم  تغيير 
افيحمحت» إلى «بزنيس 2 بزنيس»

بيع فف2 حصة بقيمة فف1 درهم 
من  درهم  ففف.ف2  بمبلغ  للحصة 
طرف السيد مصبتحي سعيد لفتئدة 

السيد محمد اتسين عتكيف.
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف2 
من  درهم  ففف.ف2  بمبلغ  للحصة 
طرف السيد محسن برواكي لفتئدة 

السيد محمد اتسين عتكيفة.
سعيد  مصبتحي  السيد  استقتلة 
والسيد محسن برواكي من مهتمهمت 

في الشركة.
اتسين  محمد  السيد  تعيين 
زمحية  ملدة  للشركة  كمسير  عتكيف 

غير محدودة.
مقتول  اجتري  نشتط  إضتفة 

أشغتل مختلفة أو البحتء.
تغيير الشكل القتنوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.
تعدال القتنون األست�سي.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
5ف338  رقم  احت  بسال  االبتدائية 

بتتريخ ف1 ديسمبر 19ف2.
665 P

 INSTITUT MAROCAIN DE
 THERAPIE INTEGRATIVE
 AND EYE MOVEMENT

 DESENSITIZATION AND
REPROCESSING

IMTIEMDR - S.A.R.L AU 
بتتريخ العرفي  العقد   اقت�سي 
ثم وضع القتنون  19ف2.  نوفمبر   19
مسؤولية  ذات  للشركة  األست�سي 
محدودة, و بشريك وحيد ذات املزاات 

اآلاية :
 INSTITUT  : التسمية 
 MAROCAIN DE
 THERAPIE INTEGRATIVE
 AND EYE MOVEMENT
 DESENSITIZATION AND
 REPROCESSING )IMTIEMDR 
للعالج  املغربي  املعهد   SARL AU
التكميلي واحقية العين وإعتدة التهيئة   

ش.م.م  ش.و.

التكوين   : االجتمتعي  الهدف 
والحدوات.

شترع  زاوية   : االجتمتعي  املقر 
الزرقطوني و سكوار الب والبي ليبي 
الدار   7 الطتبق  االستقرار  إقتمة 

البيضتء.
املدة : 99 سحة من اتريخ التسجيل 

بتلسجل التجتري.
الرأسمتل : ففف.ف3 درهم مقسمة 
فئة  من  اجتمتعية  حصة  فف3  إلى 
فف1 درهم لكل حصة, كلهت في ملكية 

الشريك الوحيد :
 : امتل  السمشتوي  السيدة 

ففف.ف3 درهم.
فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 
ديسمبر من كل   31 احتار و انتهي في 

سحة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عتصم نبيل  ملدة غير محدودة 
جميع  في  بتوقيعه  الشركة  التزم  و 

الوثتئق املتعلقة بهت.
الصتفية  األربتح  اوزيع   : األربتح 
لالحتيتط القتنوني   %  5 بعد خصم 
أو احقل من جداد إلى  على الشركتء 

السحة املوالية.
اإلاداع  ثم   : القتنوني  اإلاداع 
لضرائب  العتمة  بتملدارية  القتنوني 
الدار  بوالاة  املعحويين  لألشختص 
الشركة  وسجلت  أنفت،  البيضتء 
بتلسجل التجتري بتملحكمة التجترية 
بتلدار البيضتء احت رقم 831ف45.   
666 P

داوان األستتذة إامتن بالغي

موثقة

الدار البيضتء، 144 إقتمة عمران، الطتبق األول 

شترع أنوال

AL WISAL PROMO شركة
ش.م.م

رأسمتلهت ففف.فف1 درهم
مقرهت االجتمتعي : الدار البيضتء 

شترع 11 احتار طتبق األول شقة رقم 
169

اأسيس شركة
القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى   -  I
بتلدار  موثقة  بالغي  إامتن  األستتذة 
البيضتء، ام إنشتء القتنون األست�سي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة اتميز 

بتلخصتئص التتلية :

 AL WISAL» شركة   : التسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   «PROMO

محدودة.
الهدف : اإلنعتش العقتري.

البيضتء  الدار   : االجتمتعي  املقر 
11 احتار طتبق األول شقة رقم  شترع 

.169
رأسمتل الشركة : رأسمتل الشركة 
ففف1  درهم مجزأ إلى  ففف.فف1  هو 
فف1 درهم لكل واحدة  حصة بقيمة 

ومقسمة كمت الي :
السيد زوبير العحتبي : 334 حصة.

 333  : العحتبي  عثمتن  السيد 
حصة.

 333  : العحتبي  حسن  السيد 
حصة.

املجموع : ففف.1 حصة.
من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 
ويمكن  التجتري  بتلسجل  اقييدهت 
طبقت  مسبقت  حلهت  أو  امدادهت 

للمقتضيتت القتنونية.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
والسيد حسن  العحتبي  زوبير  السيد 
ويلزمتنهت  محدودة  غير  ملدة  العحتبي 

بإمضتء مزدوج.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام   -  II
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  ديسمبر   13 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 723444.
667 P

FEOCAR
SARL

 اأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتتريخ 
بمداحة  ومسجل  6ف/19/12ف2 
ذات  شركة  اأسيس  ام  شفشتون، 
خصتئصهت  محدودة  مسؤولية 

كتلتتلي :
FEOCAR SARL : التسمية

رأسمتلهت قدره : ففف.ف2 درهم. 
محمد  شترع   : االجتمتعي  مقرهت 

عبدو حي الشرفتء شفشتون. 
من  سحة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النهتئي. 

اأجير السيترات بدون   : املوضوع 

ستئق.

 : الرأسمتل االجتمتعي و الشركتء 

مقسمة إلى  درهم،  ففف.ف2  حدد في 

على  موزعة  اجتمتعية  حصة  فف1 

الشكل التتلي :

الحتملة  رحمة  كريم  السيدة 

ل  رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

اقتمة  الستكحة  مغربية،   .866 س 
شفشتون  املودن  اجزئة  االندلس 

امتلك فف1 حصة اجتمتعية.

الحتملة  غيتة  املزكلدي  السيدة 

لبطتقة التعريف الوطحية رقم ل س 

بتظهتر  الستكحة  مغربية،   .153399

بن عيتد شفشتون امتلك فف1 حصة 

اجتمتعية.

السيدة  تعيين   ام   : التسيير 

لبطتقة  الحتملة  نجتة  املزكلدي 

التعريف الوطحية رقم ل س 173585 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة. 

األربتح : كلهت لفتئدة الشركتء, بعد 

نقص املدخرات القتنونية 5 %.

من  ابتدئ   : االجتمتعية  السحة 

31 ديسمبر من  فتان احتار و انتهي في 

كل سحة مت عدا السحة األولى ابتدئ 

من اتريخ التأسيس.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

19/12/17ف2  بتتريخ  بشفشتون 

احت رقم 19/368ف2.

668 P

ائتمتنية كونفيسكو ش م م

محتسب معتمد من طرف الدولة

الهتاف : 5ف-22-59-ف55-4

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

ريطاليا كيني
VITALIA KINE SARL D’AU

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  اأسيس  ام  19/11/26ف2، 

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد خصتئصهت كتآلتي : 
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التسمية : فيطتليت كيني.

عيتدة   : االجتمتعي  الغرض 

التأهيل  وإعتدة  الطبي  للترويض 

البدني.

اقتمة   448  : االجتمتعي  املقر 

وشترع  لون  زنقة  زاوية   2 صوفيت 

7ف1  رقم  الشقة  الختمس  محمد 

الطتبق الثتلث البيضتء.

املدة : 99 سحة.

ففف.فف1   : االجتمتعي  الرأسمتل 

ففف1 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 

كلهت محررة  درهم لكل واحدة،  فف1 

نعيمة،  مجتهد  السيدة  لفتئدة 

مغربية، املزداد بتتريخ ف8/1ف/1973 

زنقة   8 ب  الستكن  بتترودانت، 

السوداء  الصخور  العتص  بن  عمر 

البيضتء.

مجتهد  السيدة  عين   : التسيير 

كمسيرة  أعاله،  املذكورة  نعيمة، 

محفردة للشركة ملدة غير محدودة.

فتان  من  ابتدئ   : املتلية  السحة 

احتار إلى 31 ديسمبر.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

الجهوي لالستثمتر  املركز   بواسطة 

19/12/12ف2  بتتريخ  بتلدار البيضتء 

والتقييد بتلسجل التجتري احت رقم 

649.ف45.
مقتطف و بيتن

669 P

إف أ ط إم
شركـة محدودة املسؤولية

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

شترع لال اليتقوت وزنقة العرعتر 

عمترة 9 إقتمة ڭاليس الطتبق 4 

شقة 17 الدار البيضتء

الـتــأسـيـس
بتلدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام  19ف2  نونبر   28 بتتريخ  البيضتء 

لشركة  األست�سي  القتنون  احرير 

محدودة املسؤولية ختصيتهت كتلتتلي :

التسمية : إف أ ط إم.
الهدف : 

الكهربتئية  املعدات  واركيب  بيع 
وإلكترونيه.

دراسة ومتتبعه مشتريع البحتء من 
.THT و MT ، HT

 MT في   LIEES الخدمتت  جميع 
ميترااز من   ، THT  تشكيل  و   ، HT

UVRE... ومت إلى ذلك(
التجترة واستيراد والتصدار.

العمليتت  جميع  عتمة،  وبصفة 
التجترية، الصحتعية، املتلية،العقترية 
والغير عقترية املتعلقة بصفة مبتشرة 
أو غير مبتشرة بتلهدف االجتمتعي أو 

التي تستهم في إنمتء الشركة.
املقر االجتمتعي : شترع لال اليتقوت 
9 إقتمة كتليس  وزنقة العرعتر عمترة 

الطتبق 4 شقة 17 الدار البيضتء.
املدة : 99 سحة.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمتل 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 
عن  الحصص  سددت  درهم  فف1 

كتملهت ووزعت على الشركتء كتلتتلي.
ف25  السيد اكتوكي عبد الرحيم 

حصة. 
السيد عقتوي أاوب ف25 حصة.

ف25  اإلله  عبد  مغتمر  السيد 
حصة.

السيد فتن عبد اإلله ف25 حصة.
التسيير : عهد به ملدة غير محددة 

و بصالحيتت مطلقة للستدة.
السيد اكتوكي عبد الرحيم املقيم 

79 اجزئة املحطة املحمداة.
9ف  املقيم  أاوب  عقتوي  السيد 

زنقة اسول الريش ميدلت.
إلى احتار   1 من   : املتلية   السحة 

31 ديسمبر.
القتنوني  لالحتيتط   %5  : األربتح 
اوضع  أو  احقل  أو  اوزع  أمت  والبتقي 
احت االحتيتط حسبمت اقرره الجمع 

العتم.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
احت  19/12/16ف2  بتتريخ  البيضتء 

رقم 723476. 

السجل  في  الشركة  تسجيل  ام 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  التجتري 
احت  19/12/16ف2  بتتريخ  البيضتء 

رقم 817ف45.
من أجل التخليص و اإلشهتر 

670 P

STE FIDAFCO SARL

COMPTABLE AGREE

GSM : ف4 12 55 662ف CASA

CAMERI IMMOBILIER
ش.م .م

اأسيس شركة
بتتريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
البيضتء،  بتلدار  19ف2  نوفمبر   22
األست�سي  القتنون  وضع  ام 
اتسم  املسؤولية  محدودة  لشركة 

بتلخصتئص التتلية :
 CAMERI  : التسمية 

IMMOBILIER ش.م.م.
الهدف االجتمتعي :

البحتء و التجهيز.
ف1 زنقة الحرية   : املقر االجتمتعي 

الطتبق 3 الشقة 5ف الدار البيضتء.
في   حدد   : االجتمتعي  الرأسمتل 
ففف1  موزعة على  درهم،  ففف.فف1 
فف1 درهم  حصة اجتمتعية من فئة 
على  كليت  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التتلي :
ميلودة الطويل ف34 حصة.
فوزية  ختلدي ف33 حصة.

خداجة  ختلدي ف33 حصة.
املدة : 99 سحة.

السحة االجتمتعية : من1 احتار إلى 
31 ديسمبر.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد اونس ختلدي.

بإمضتء  الشركة  التزم   : اإلمضتء 
املسير السيد اونس ختلدي.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 
 722661 رقم  احث  9ف/19/12ف2 
بتتريخ  التجتري  بتلسجل  وسجلت 

9ف/19/12ف2 احث رقم217ف45.
671 P

 L & N YIELD 
MANAGEMENT SERVICES

اأسيس شركة
في   مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
19ف2، ام إاداع القتنون  16 اكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التتلية :
 L & N YIELD  : التسمية 

MANAGEMENT SERVICES
الشركة،  من  الغرض   : الهدف 
هو   ، الخترج  في  أو  املغرب  في  سواء 

مت الي :
واملشورة  الخدمتت  اوفير 
الكمبيوار  أنظمة  في  والتدريب 

والبرمجيتت ؛
والتحليل  والدراستت  اصميم 
واإلدارة  والتركيب  واملعدات 
أنظمة  واحسين  واستخدام 

الكمبيوار ؛
في  مصتلح  أو  مصتلح  اكتستب 
جميع الشركتت أو الشركتت املمتثلة 

أو املختلفة ؛
املرابط  اإلنتتج  استيراد واصدار 
بنشتط  مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل 

الشركة.
العمليتت  جميع  أعم،  وبشكل 
الصحتعية  أو  التجترية  أو   املتلية 
العقترية،  أو  املحقولة  أو  املدنية  أو 
مبتشر  بشكل  ربطهت  امكن   والتي 
 أو غير مبتشر بتألغراض املحددة أعاله
صلة  ذي  أو  مشتبه  غرض  بأي  أو   

احتمل أن يشجع اطوير الشركة.
املستر    345  : االجتمتعي  املقر 

طريق اسفي مراكش املغرب. 
من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.
الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 
درهم  ففف.ف1  في  محدد  االجتمتعي 
فف1 حصة اجتمتعية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للواحدة،  درهم  فف1  فئة 

ومحررة بتلكتمل و موزعة لفتئدة :
زوجة  جريشتت  لطيفة  السيدة 
حصة  ف1  إلى  اصل  مت  شرقي  ابن 
إلى   1 من  األرقتم  احمل  اجتمتعية 

ف1بحسب مستهمتهت.
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مت  شرقي  ابن  الحداوي  السيد 
ف9 حصة اجتمتعية احمل  اصل إلى 
بحسب  فف1  إلى   11 من  األرقتم 

مستهمته.
السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 
االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 ديسمبر.
بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  املحكمة  لدى  التجتري 
ف3/ف19/1ف2،  بتتريخ  بمراكش، 

احت رقم 9154ف1.
ملخص قصد النشر

672 P

LOGISTICS 2020
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : 46, شترع 
الزرقطوني الطتبق الثتلث الشقة 6  

الدار البيضتء
السجل التجتري: 545ف45

الدار البيضتء
اأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
ام  ف2-11-19ف2  بتتريخ  بتلبيضتء 
املسؤولية  محدودة  شركة  اأسيس 

ذات الخصتئص التتلية :
 LOGISTICS 2ف2ف  : التسمية 

SARL
داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 

املغرب وخترجه لفتئدتهت أو للغير ب 
مقتولة نقل البضتئع لفتئدة الغير 

والشحن.
املدة : 99 سحة.

السحة االجتمتعية : من فتان احتار 
إلى 31 ديسمبر من كل سحة.

شترع   ،46  : االجتمتعي  املقر 
  6 الزرقطوني الطتبق الثتلث الشقة 

الدار البيضتء.
رأسمتل  احداد  ام   : املتل  رأس 
درهم مقسمة  ففف.فف1  الشركة في 
بقيمة  اجتمتعية  حصة  ففف1  ل 
فف1 درهم للحصة، مكتتبة و محررة 
بتلكتمل موزعة بين الشركتء كمت الي :

الحبي  عبد  الحكمتت  السيد 

حصة  فف5  أي  درهم  ففف.ف5 

اجتمتعية. 

السيد عتطف املصطفى ففف.ف5 

درهم أي فف5 حصة اجتمتعية. 

ام تعيين كل من السيد  التسيير: 

 EA53573 الحبي  عبد  الحكمتت 

و  ت  ب  املصطفى  عتطف  والسيد 

كمسيران للشركة ملدة   BH575311

الشركة  اصبن  كمت  محددة،  غير 

ملزمة بتوقيع احداملسيران. 

التسجيل  القتنوني   اإلاداع  ام 
الجهوي  بتملركز  التجتري  بتلسجل 

لالستثمتربتلدار البيضتء.

545ف45   : التجتري  السجل 

الدارالبيضتء.
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 AMERICAN HOUSE FOR

LANGUAGES PRIVE
Par abréviation AHL

السجل التجتري رقم 827ف45

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

مسجل،  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

إاداع  ام  19ف2/ف25/1  بتتريخ 

ذات  لشركة  التأسي�سي  القتنون 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

التتلية :

 AMERICAN HOUSE التسمية 

FOR LANGUAGES PRIVE - AHL

املنهي  والتعليم  التكوين   : الهدف 

للغتت.
الطتبق   33 رقم   : املقر االجتمتعي 
بروفتن  زنقة  زاوية  شقة14  األول 

وزنقة بتبوم، الدار البيضتء. 

من اتريخ  سحة ابتداء   :  99 املدة 

اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 

درهم  فف.فف1  في  محدد  االجتمتعي 

اجتمتعية  حصة  ففف1  إلى  مقسم 

من فئة فف1 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بتلكتمل وموزعة لفتئدة :

فف6 حصة لفتئدة فهدي نجتة.

فف4 حصة لفتئدة سفيتني محمد.

املجموع : ففف1حصة.

السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 

االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في  

31 ديسمبر.

التسيير : ام تعيين السيدة فهدي 

نجتة مسيرة للشركة.

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجتري لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف16/12/2،  بتتريخ  البيضتء، 

احت رقم 723482.
ملخص قصد النشر
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ANABRICO

اجزئة كتنون رقم 13 الطتبق 2 

الدروة برشيد

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في مؤرخ  عرف  عقد   بمقت�سى 

3ف ديسمبر 19ف2 ام إعداد القتنون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

ANABRICO

متتجر في   : غرض الشركة بإاجتز 

اللوازم املكتبية.

اجزئة   : االجتمتع  املقر  عحوان 

الدروة   2 الطتبق   13 رقم  كتنون 

برشيد.

أجلهت  من  اأسست  الت  املدة 

الشركة : 99 سحة.

ففف.فف1   : مبلغ رأسمتل الشركة 

درهم، مقسم كتلتتلية :

الشخصية  األسمتء   : الشركتء 

والعتئلية.

ففف1حصة السيد انس جمتل.
األسمتء   - الشركة  مسير 

الشخصية والعتئلية وصفتت
يسير الشركة السيد انس جمتل 

ملدة غير محدودة.
بتملركز  القتنوني  اإلاداع  ام 
البيضتء  الدار  لالستثمتر  الجهوي 
احت رقم  19ف2  ديسمبر   13 بتتريخ 

السجل التجتري 13261.
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داوان االستتذة اسمتء 

CLINIQUE DU REIN الشركة
اأسيس شركة محدودة املسؤولية  
بمقت�سى عقد اوثيقي حرر بتتريخ 
18 نوفمبر 19ف2 ام اأسيس القتنون 
األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ختصيتتهت كتلتتلي  : 
 CLINIQUE DU  التسمية : شركة

REIN شركة محدودة املسؤولية.
غير  أو  مبتشر  بشكل   : الهدف 
مبتشر، في املغرب وفي جميع البلدان :
مركز غسيل الكلى وأمراض الكلى.
التكفل بتملر�سى الذان يعتنون من 
مرض الكلى، وأمراض الكلى املزمحة.

ضغط  ارافتع  بأمراض  التكفل 
من  والعالج  للوقتاة  السكري  الدم 

مرض الكلى املزمن.
نهتاة  في  الكلى  بتمرض  التكفل 
غسيل  طريق  عن  املزمن  املرحلة 
 - البراتوني.  الكلى  غسيل  أو  الكلى 
التبتدالت   - إعداد اقييم زرع الكلى. 
نهج   - - غسيل الكلى الحتد.  البالزمت. 
الكلى  غسيل   - الدموية.  األوعية 
 - الطبية.  االستشترات   - املنزل.  في 
جلستت   - الكلوية.  الطوارئ  حتالت 
الطبية  الرعتاة   - الجمتعي.  العالج 
وبيع واستيراد  - شراء  وشبه الطبية. 
الطبية  املعدات  جميع  واصدار 
املحتجتت  جميع  بيع   - والجراحية. 
االستهالكية. - إنشتء واستئجتر وشراء 
بتلشركة  اتعلق  عمل  أي  وتشغيل 
بجميع  االستحواذ   - واهدافهت 
أو بدون  مع  عقد اإلاجتر،  أشكتله، 
جميع وتشغيل  وإنشتء  البيع،  وعد 
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جميع   - بتلشركة.  املتعلقة  األموال   
أو  املحقولة  أو  التجترية  العمليتت 
العقترية الصحتعية واملتلية أو غيرهت 
من العمليتت التي قد اكون مرابطة 
بشكل مبتشر أو غير مبتشر بتلشركة و 
اهدافهت. - وبشكل عتم، ارابط جميع 
املعتمالت بشكل مبتشر أو غير مبتشر 
كلًيت أو جزئًيت بأي من املعتمالت املشتر 
إليهت أعاله وذلك لتسهيل أو ارويج أو 
اطوير نشتط الشركة وأي استثمترات 
مبتشرة أو غير مبتشرة. بأي شكل من 
تعهدات  في  اإلطالق  على  األشكتل 
أغراض ممتثلة أو ذات  السعي وراء 

صلة.
رأس  احداد  ام   : الرأسمتل 
درهم  ففف.فف5.5  في  الشركة  متل 
بقيمة  سهم  ففف.55  إلى  مقسمة 
درهم مدفوعة  اسمية قدرهت  فف1( 
سترة  السيدة  إلى  وانسب  بتلكتمل، 
في  مهمتل  سحتء  والسيدة  دحتاني 

مقتبل مستهمتهم.
بنسبة   دحتاني  سترة  السيدة 

ففف.ف2.75 درهم.
بنسبة   مهمتل  سحتء  السيدة 

ففف.ف2.75 درهم.
املجموع : ففف.ففف.ف5 درهم.

البيضتء  الدار   : اإلجتمتعي  املقر 
214 ابن سيحت ، حي الهحت.

إلى  اقدامهت  اتم   : املستهمة 
واملؤهل  املسمى  الحتلية  الشركة 
العينية  واملستهمة  واملسكن، 

املذكورة أعاله :
احداد املستهمة العينية :

مجموع املمتلكتت الواقعة في الدار 
شترع   8 الواحة،  محطقة   ، البيضتء 
عترية  أرض  من  اتكون  آثم،  متراين 
مستحتهت  وابلغ  مبتن،  عليهت  مبنية 
اإلجمتلية متئتين وستة وسبعين متًرا 
من ملكية األرض  م.م(  مربًعت  276 

.C / 67796 رقم
اقدر املستهمة   : اقييم املستهمة 
بمبلغ  أعاله  املذكورة  العينية 
أعده  اقرير  في  درهم   5.500،000
مراقب  البوبكري  محمد  السيد 

الحستبتت بإجمتع الشركتء،

في مقتبل املستهمة العينية، صتفي 
مبلغ  إجمتلي  بلغ  الخصوم،  جميع 
درهم  5.500،000)  مالاين  خمسة 
ففف55 سهم مقسمة  مقسومة على 

ومخصصة إلى املعرفة :
بنسبة   دحتاني  سترة  السيدة 

27،500 سهم.
بنسبة  مهمتل  سحتء  والسيدة 

فف27.5 سهم.
املجموع : 5،5000 سهم.

سحة من اوم تسجيله   99  : املدة 
في السجل التجتري، بتستثحتء حتالت 
املحصوص  التمداد  أو  املبكر  الحل 

عليهت في هذه القوانين والقتنون.
في  ابدأ   : االجتمتعية  السحة 
ديسمبر   31 في  وينتهي  احتار  فتان 
السحة  ستشتمل  استثحتئي،  بشكل 
التشغيل  وقت  على  األولى  املتلية 
حتى للشركة  النهتئي  التأسيس   محذ 

31 ديسمبر ف2ف2.
في  الشركة  ادار   : التسيير 
العالقتت مع أطراف ثالثة، من قبل 

املدارين املشتركين.
والسيدة  دحتاني  سترة  السيدة 
مدارين  تعيينهمت  ام  مهمتل،  سحتء 
لفترة غير  قتنونيين  طبيين ومدارين 

محددة.
بشكل  ملزمة  الشركة  ستكون 
وغير  املشتركة  بتلتوقيعتت  صحين 
دحتاني   سترة  للسيدة  املحفصلة 

والسيدة سحتء مهمتل.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
19ف2  ديسمبر  2ف  بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 712884.
ملخص قصد النشر

ذ.ابوالوفتء أسمتء
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HB RESTAURATION
SARL AU

السجل التحليلي رقم : 449249
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات مسير وحيد
إعداد  ام  19ف2  نوفمبر   14 في 
ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 
مسؤولية محدودة ذات مسير وحيد  

ذات املميزات التتلية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة ذات مسير وحيد

 HB  : الشركة  تسمية 

RESTAURATION SARL AU

غرض الشركة : مطعم.

مقهى.

ممون الحفالت.

استيراد واصدار.

اإلشهتر بجميع أنواعه.

شترع   ،46  : الشركة  عحوان 

 4 مكتب  األول  الطتبق  الزرقطوني 

الدار البيضتء.

ففف.فف1   : مبلغ رأسمتل الشركة 

درهم.

حصة  فف1   : الحقداة  الحصص 

نقداة.

اسم املسير وعحوانه : هشتم بحعيم 

 2 القتطن بإقتمة قصر النزهة عمترة 

األطل�سي  املحيط  شترع  ف2  الشقة 

أنفت الدار البيضتء.

677 P

DAMYA HAS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس متل قدره ففف.فف1 درهم

املقراالجتمتعي : ف1 شترع الحرية 

الطتبق 3 شقة 5 الدار البيضتء

السجل التجتري : 448611

مؤرخ عرفـي  عقد   بمقت�سى 
ام إاداع القتنون  19ف2،  أكتوبر   9

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودةوذات املميزات التتلية :

  DAMYA HAS SARL : التسمية

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

بحفسهت  التتلية  العمليتت  احفيذ   هو 

أو نيتبة عن الغير في املغرب والخترج :

العقترية  العمليتت   جميع 

أو الترقيتت العقترية من أي نوع.

بشكل  املتعلقة  العمليتت  جميع 

بتكتستب  مبتشر  غير  أو  مبتشر 

أو الشراء،  أو االشتراك،  املشتركتت، 

بأي شكل من األشكتل،  أو التبتدل، 

األوراق املتلية في األسهم أو الخيترات

األصول  أو  الشهرة  الصلة،  ذات   

امللموسة أو غير امللموسة أو غيرهت من 

املمتلكتت املحقولة أو غير املحقولة، أات 

كتنت طبيعتهت، في أي شركة موجودة 

بتلفعل، في الوجود أو في الخلق.

ف1 شترع الحرية   : املقراالجتمتعي 

الطتبق 3 شقة 5 الدار البيضتء.

اتريخ  من  ابتداء  99سحة   : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

رأس  ابلغ   : الرأسمتالالجتمتعي 

درهم.  ففف.فف1  متل الشركة درهم 

حصة  إلى  ففف1(  مقسمة  وهي 

مكتتب  درهم للسهم،  بقيمة  فف1( 

بتلكتمل، مدفوع بتلكتمل، مودعة في 

للشركتء  واخصص  الشركة  خزائن 

وهي  مستهمتهم،  مع  اتحتسب  بمت 

كتلتتلي :

ف39  الصداقي  حليمة  السيدة 

حصة.

ف39  حم  الحتج  اسمتء  السيدة 

حصة.

ف22  حم  الحتج  سهتم  السيدة 

حصة.

ففف1  مجموعه  مت   : املجموع 

حصة.

املجموع : ففف1.

ابتدئ السحة   : السحةاالجتمتعية 

االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 ديسمبر.

ادار الشركة لفترة غير   : التسيير 

محدودة من طرف :

السيدة حليمة الصداقي، مغربية 

في   1955 مواليد  من  الجنسية، 

 87 في  تعيش  بحور،  الغربية سيدي 

شترع فيردون إيس لي موليحو ف9213 

الهوية  بطتقة  وحتملة  فرنست، 

.G153793 الوطحية رقم

بتلسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  التجتري 

بتلدار البيضتء، بتتريخ 19/11/19ف2 

احت رقم 448611.
ملخص قصد النشر

678 P
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IKAJ CONSEIL
SARL AU

للشريك الوحيد شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بتتريخ مبرم  عرفي  لعقد   ابعت 
ام وضع الحظتم  19ف2،  12 ديسمبر 
املميزات ذات  لشركة   األست�سي 

التتلية :
 IKAJ CONSEIL  : التسمية 

 S.A.R.L A.U
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

نشتط الشركة األست�سي :
االستشترات اإلدارية؛ 

اصميم واحفيذ نظم املعلومتت؛
إدارة نظتم املعلومتت؛ 

التكوين ؛
التعتقد من البتطن على األنشطة 

الستلف ذكرهت؛ 
لألنشطة  الخدمتت،  اصدار 
من  جزًء  يشكلون  أعاله  املذكورة 

أنشطة الشركة.
ذات  عملية  أي  أعم،  وبصورة 
صلة مبتشرة أو غير مبتشرة بتألنشطة 
أن  املحتمل  من  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزز احمية الشركة.
3 زنقة أات أورير،   : مقر الشركة 

شترع موالي اوسف، الدار البيضتء.
املدة : 99 سحة.

الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.ف1 
حصة  فف1  إلى  مقسمة  درهم 
درهم  فف1  فئة  من  اجتمتعية 
 Alexandre السيد  لفتئدة  محررة 

BRAHIMCHA
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر.
غير  ملدة  الشركة  تسير  اإلدارة: 
 Alexandre محدودة من طرف السيد

.BRAHIMCHA
بكتتبة  ام  القتنوني  اإلاداع 
الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 
19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ  البيضتء 

سجل اجتري رقم 5ف4511.
للبيتن واإلشترة
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SOLUMAN
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

للشريك الوحيد

بتتريخ مبرم  عرفي  لعقد   ابعت 

ام وضع الحظتم  19ف2،  13 ديسمبر 

املميزات ذات  لشركة   األست�سي 

التتلية :

 SOLUMAN SARL  : التسمية 

AU

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

نشتط الشركة األست�سي :

االستشترات اإلدارية.

اصميم واحفيذ نظم املعلومتت.

إدارة نظتم املعلومتت.

التكوين.

التعتقد من البتطن على األنشطة 

الستلف ذكرهت.

لألنشطة  الخدمتت،  اصدار 

من  جزء  يشكلون  أعاله  املذكورة 

أنشطة الشركة.

ذات  عملية  أي  أعم،  وبصورة 

صلة مبتشرة أو غير مبتشرة بتألنشطة 

أن  املحتمل  من  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزز احمية الشركة.
مقر الشركة : 3، زنقة أات أورير، 

شترع موالي اوسف، الدار البيضتء.

املدة : 99 سحة.

الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.ف1 

حصة  فف1  إلى  مقسمة  درهم 

اجتمتعية من فئة فف1 درهم محررة 

لفتئدة السيد نبيل ملموم.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

نبيل  السيد  طرف  من  محدودة 

ملموم.

بكتتبة  ام  القتنوني  اإلاداع 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف2  ديسمبر   18 بتتريخ  البيضتء 

سجل اجتري رقم 3ف4511.
للبيتن واإلشترة

680 P

WISSAL FIKRI IMMO
SARL AU

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
19ف2 قرر  14 نوفمبر  ببرشيد بتتريخ 
الشركتء إنشتء شركة ذات املسؤولية 
ذات  الوحيد  الشريك  ات  املحدودة 

الخصتئص اآلاية :
.WISSAL FIKRI IMMO : التسمية

الغرض : محعش عقتري واألشغتل 
العتمة.

 ،1 التسير   : االجتمتعي  املقر 
الطتبق األول، الرقم 438، برشيد.

رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم مجزئة 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف1  إلى 

للحصة.
يسير الشركة السيد نور   : إدارتهت 

الدان فكري.
كتتبة  لدى  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2 احت  18 ديسمبر  ببرشيد اوم 
رقم 61ف4 واملقيدة بتلسجل التجتري 

احت رقم 13275.
681 P

 GROUPE EL OUARDI
 DE TRANSPORT ET LA

LOGISTIQUE
SARL

 شركة محدودة املسؤولية 
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

مقرهت االجتمتعي : شترع علي يعتة، 
إقتمة علي، عمترة ب 1، الطتبق 
 الرابع، رقم 11، عين السبع، 

الدار البيضتء
السجل التجتري : 889ف45

الدار البيضتء
التأسيس

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتلدار 
19ف2 ام  ف2 نوفمبر  بتتريخ  البيضتء 
املسؤولية  محدودة  شركة  اأسيس 

ذات الخصتئص التتلية :
 GROUPE EL  : التسمية 
 OUARDI DE TRANSPORT ET LA

.LOGISTIQUE SARL

داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 

املغرب وخترجه لفتئدتهت أو للغير ب :

مقتولة نقل البضتئع لفتئدة الغير 

والشحن.

املدة : 99 سحة.

السحة االجتمتعية : من فتان احتار 

إلى 31 ديسمبر من كل سحة.

املقر االجتمتعي : شترع علي يعتة، 

إقتمة علي، عمترة ب 1، الطتبق الرابع 

رقم 11، عين السبع، الدار البيضتء.

رأسمتل  احداد  ام   : املتل  رأس 

درهم مقسمة  ففف.فف1  الشركة في 

بقيمة  اجتمتعية  حصة  ففف1  ل 

درهم للحصة مكتتبة ومحررة  فف1 

بتلكتمل موزعة بين الشركتء كمت الي :

السيد الوردي محمد فف5 حصة 

اجتمتعية أي ففف.ف5 درهم ؛

السيدة الوردي هدى ف25 حصة 

اجتمتعية أي ففف.25 درهم ؛

ف25  سكيحة  الوردي  السيدة 

حصة أي ففف.25 درهم.

السيدة  تعيين  ام   : التسيير 

 BJ468574 الوردي سكيحة، ب.ت.و 

محددة،  غير  ملدة  للشركة  كمسيرة 

بتوقيع  ملزمة  الشركة  اصبن  كمت 

السيدة الوردي سكيحة.

والتسجيل  القتنوني  اإلاداع  ام 

الجهوي  بتملركز  التجتري  بتلسجل 

لالستثمتر بتلدار البيضتء.

889ف45   : التجتري  السجل 

الدارالبيضتء.

682 P

 TERRES CHTOUKA
اأسيس شركة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I

ام إاداع القتنون  19ف2،  اونيو   13

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التتلية :

.TERRES CHTOUKA : التسمية

بشكل  الشركة  تهدف   : الهدف 

مبتشر أو غير مبتشر في املغرب :
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وإدارة  ونقل  واستئجتر  اقتحتء 
واألرا�سي  واملبتني  العقترات  جميع 
أعم،  وبشكل  املبنية،  وغير  املبنية 
املتعلقة  العمليتت،  جميع  احفيذ 
بهدف  مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل 

الشركة املوضح أعاله.
بأي  املشتركة  للشركة  اجوز 
وسيلة في أي شركة أو عمل موجود أو 
لجميع  ؛ وبشكل عتم،  سيتم إنشتؤه 
والسيتحية  التجترية  العمليتت 
والتي  والعقترية،  واملحقولة  واملتلية 
قد ارابط بشكل مبتشر أو غير مبتشر 
قد  والتي  أعاله  املذكورة  بتلعمليتت 
اولد وتشجع اطوير الغرض املشترك

اقتطع   ،25  : االجتمتعي  املقر 
زوال  اميل  وشترع  شتمبيني   شترع 

الدار البيضتء.
من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.
الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 
درهم  ففف.ف1  في  االجتمتعي محدد  
فف1 حصة اجتمتعية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للواحدة،  فف1.درهم  فئة 

ومحررة بتلكتمل وموزعة لفتئدة :
 LA SOCIETE LECHARTIER

HOLDING ف9 حصة اجتمتعية ؛
  التمتني ميحة 9 حصة اجتمتعية

                             SERIEGES Patrick Paul
1 حصة اجتمتعية ؛

املجموع: فف1  حصة اجتمتعية.
السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 
االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 دجحبر.
السيدة  تعيين  ام   : التسيير 
 SERIEGES والسيد  ميحة  التمتني 
مسيران للشركة ملدة   Patrick Paul
غير محدودة بتوقيع كل واحد من همت 

على حدا.
ام اإلاداع بتملركز الجهوي الستثمتر 

بتلدار البيضتء بتتريخ 9 اوليوز 19ف2.
ام اإلاداع القتنوني بتلسجل   -  II
19ف2،  سبتمبر  2ف  التجتري بتتريخ  

احت رقم441591 .
ملخص قصد النشر

683 P

 VALUE GROWTH
PARTNERS
اأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   -  I
27 ديسمبر 19ف2، ام إاداع القتنون 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التتلية:
 VALUE GROWTH التسمية: 

.PARTNERS
الهدف :استشترة،خبير حستبتت.

انفت  شترع   96  : االجتمتعي  املقر 
الطتبق 9 الشقة 93 الدار البيضتء.

اتريخ  من  ابتداء  سحة   99 املدة: 
اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 
درهم  ففف.ف5  في  االجتمتعي محدد  
اجتمتعية  حصة  فف5  إلى  مقسم 
مكتتبة  فف1درهم للواحدة،  من فئة 
 : لفتئدة  موزعة  و  بتلكتمل  ومحررة 

الهتم بححليمة.  
املجموع: ففف.ف5.

: ابتدئ السحة  السحة االجتمتعية 
االجتمتعية من فتان اكتوبر وانتهي في 

ف3 شتحبر.
الهتم  : ام تعيين السيدة:  التسيير 

بححليمة.
II - ام اإلاداع القتنوني لدى املركز 
البيضتء،  بتلدار  لالستثمتر  الجهوي 
رقم  احت  19ف2  نوفمبر   27 بتتريخ 

1ف4499.
ملخص قصد النشر

684 P

ج م ميكانو                                              
إعالن اأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
19ف2  أكتوبر   31 في  بتلدار البيضتء 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة لهت املميزات التتلية:          
التسمية :  ج م ميكتنو.

ذات  شركة  القتنوني:  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

ابن  شترع   56 االجتمتعي:  املقر 
املحمدي الحي  سمترة  حي   الونتن 

 الدار البيضتء.

   الهدف االجتمتعي: امليكتنيك.

ام  درهم  ففف.فف1  الرأسمتل: 

اكتستبهت واحريرهت كليت.

فف1  االجتمتعية:  الحصص 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

الواحدة ام اكتستبهت واحريرهت كليت 

ملدة غير محدودة من طرف الشركتء:

السيد محمد غفير: فف5حصة ؛

السيدة اسمتء غفير: فف5حصة.                  

السحة االجتمتعية: من فتان احتار 

إلى 31 دجحبر.

غفير  اسمتء  السيدة  التسيير: 

ومحمد غفير  ملدة غير محدودة.

 491  448 السجل التجتري رقم: 

بتتريخ 14 نوفمبر 19ف2.

2 - اإلاداع القتنوني ام في املحكمة 
التجترية بوالاة الدار البيضتء الكبرى 

احت الرقم 297ف72.

685 P

Sté. ZOOLUX
اأسيس شركة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
ام إاداع القتنون  19ف2،  اوليو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات التتلية:

.Sté. ZOOLUX : التسمية

الهدف : 

التجترة ؛

االستراد والتصدار.
زنقة صبري   12  : املقر االجتمتعي 

الدار   6 الشقة   1 الطتبق  بوجمعة 

البيضتء.

من اتريخ  سحة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسهت النهتئي.

الرأسمتل   : االجتمتعي  الرأسمتل 

درهم  ففف.ف1  في  االجتمتعي محدد  

فف1 حصة اجتمتعية من  مقسم إلى 

وموزعة   للواحدة،  فف1.درهم  فئة 

كمتالي لفتئدة  :

حصة  ف5  السيد برج محمد طه 

اجتمتعية ؛

حصة  ف5  السيد بحكيران محمد 

اجتمتعية ؛

املجموع :   فف1 حصة اجتمتعية.
السحة االجتمتعية : ابتدئ السحة 
االجتمتعية من فتان احتار وانتهي في 

31 دجحبر.
التسيير : ام تعيين السيد برج محمد 
مسيران  محمد  بحكيران  والسيد  طه 

للشركة ملدة غير محدودة.
بتملركز  القتنوني  اإلاداع  ام   -  II
البيضتء  بتلدار  لالستثمتر  الجهوي 

السجل التجتري رقم264161.
ملخص قصد النشر

686 P

مكتب املحتسبة

«GOUVERNANCE PRESTIGE SARL»

اقتمة علي 3،الطتبق الثتني شقة رقم 6،جليز 

مراكش

الهتاف 5.24.43.32.42ف الفتكس 

5.24.43.32.42ف

BALIAD H BUSINESS 
  SARL

 اأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد ختص مؤرخ   -  1
ام  19ف2،  ديسمبر   3 في  جرير  ابن 
احرير قتنون أست�سي لشركة محدودة 

املسؤولية و ذات املميزات التتلية :
 BALIAD H شركة   : التسمية 
محدودة  شركة   BUSINESS SARL

املسؤولية.
واجترة  الورق  اعمتل   : الهدف 

الطتبعتت واكسسوارات الطبع.
وبصفة عتمة كل عملية اجترية، 
بتملغرب  متلية  أو  عقترية  صحتعية، 
مبتشرة  صلة  ذات  بتلخترج   أو 
أو غير مبتشرة بشأن الشركة املفصل 
احميته  تسهيل  على  قتدر  أو  أعاله 
وكل شراكة مبتشرة أو غير مبتشرة، 
احت أي شكل مع مقتوالت  لهت نفس 

االاجته أو ااجته اكميلي.
املقر : سكن املأجورين، قطتع 6، 

بقعه32، حي موالي رشيد ابحجرير.
املدة : 99 سحة.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمتل 
كل  قيمة  حصة،  ففف1  إلى  مقسم 
موزعة بين  درهم،  فف1  واحدة منهت 

شريكين بحصص متفتواة.
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السيدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

حكيمة بتليتد والسيد رؤوف الهتدف، 

ملدة غير محدودة.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 دجحبر.

لدى  القتنوني  اإلاداع  ام   -  2

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط  كتتبة 

بحجرير بتتريخ 4 ديسمبر 19ف2 احت 

رقم411.

687 P

TGEM
رأسمتل : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : 39 اللة اليقوت 

الطتبق 5 الشقة د الدار البيضتء

بتلدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضتء بتتريخ ف2 نوفمبر 19ف2 قرر 

شركتء شركة TGEM مت الي :

والسيد  فغتلني،  املهدي  السيد 

بن  خداجة  والسيدة  طتهرفغتلني 

عبد املغني افويت جميع حصصهم 

املذكورة  الشركة  في  االجتمتعية 

السيد شعبتن محمد  إلى   «TGEM»

في املجموع  امثله  الذي  حمتدة علي 

فف1  حصة اجتمتعية لكل   ففف1( 

درهم. ادفع من قبل هذا األخير نقدا.

للشركة  القتنوني  الشكل  احويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

لرأس  الجداد  التوزيع  سيكون 

املتل كمت الي :

السيد شعبتن محمد حمتدة علي  

ففف.فف1 درهم.

املشتركين  املدارين  استقتلة 

فغتلني،  املهدي  السيد  الستبقين 

والسيد طتهر فغتلني.

تعيين مدار جداد السيد/ شعبتن 

وحيد  كمدار  علي  حمتدة  محمد 

للشركة لفترة غير محدودة مع اوسع 

الصالحيتت.

سجل  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

في  البيضتء  الدار  التجترية   محكمة 

11 ديسمبر 19ف2 احت رقم 723152.

قدمت الشركة تعدالهت إلى السجل 

التجتري بتلدار البيضتء   في 11 ديسمبر 

19ف2 احت رقم 299989.

688 P

داوان األستتد عتدل الحوري 

موثق بتلدارالبيضتء 

شركة غرين توم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس املتل : ففف.فف1 درهم

ذات املقر البيضتء، زاوية شترع عبد 

املومن وشترع أنوال الطتبق الثتني 

الرقم 3ف2

1 - بمقت�سى محضر الجمع العتم 

17 أكتوبر  االستثحتئي املحعقد بتتريخ 

الشركتء  جمعية  ااخدت  19ف2 

القرارات التتلية : 

فف4 حصة  املصتدقة على افويت 

 BABI EST مملوكة  لشركة بتبي است

 GREEN  في شركة  غرين اوم SARL

TOM SARL( لفتئدة شركة ابت ل ت د 

.(ABA LTD SARL 

 املصتدقة على افويت فف1 حصة 

مملوكة  للسيد البغدادي نور الدان 

 GREEN TOM  في شركة  غرين اوم

 ABA  لفتئدة شركة ابت ل ت د )SARL

.(LTD SARL

ميكتئيل  اوحتاون  السيد  تعيين 

 OHAYON MICHEÄL  ميير

MEYER(   مسير لشركة غرين اوم إلى 

جتنب السيد نور الدان البغدادي.

ام اإلاداع   : اإلاداع القتنوني   -  2

القتنوني لدى كتتبة الضبط بتملحكمة 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار   التجترية 

ف3 أكتوبر 19ف2 احت رقم 5ف7188.

689 P

 DATA BASE FACTORY

MAROC
SARLAU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك
رأسمتل الشركة  ففف.فف1  درهم

املقر االجتمتعي: شترع املهديس 

إقتمة كريسطتل 2 رقم 1 الطتبق 2 

الدار البيضتء

السجل التجتري: 341123 /

الرقم الضريبة 99ف18727

الجمع  قرار  محضر  بموجب 

بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي   العتم 

وحيد  شريك  قرر  اكتوبر19ف2   24

 DATA BASE FACTORY لشركة 

MAROC CALL CENTER مت الي :
بقيمة  الشركة  رأسمتل  زيتدة 

ففف.فف2 درهم ليصل من ففف.فف1  

درهم إلى ففف.فف3 درهم.

من  الزيتدة  هذه  احقيق  ويتم 

خالل إصدار ففف2 حصة اجتمتعية 

جداد اكتتبت ودفعت نقدا من قبل 

 DATA BASE FACTORY الشركة 

.MAROC CALL CENTER

 DATA BASE شركة  فوات 

 FACTORY MAROC CALL

اجتمتعية  حصص   5    CENTER

مملوكة له في الشركة لصتلح الستدة 

 Maxime Marcel Gérard DIDIER,

 Frédéric DONATI, Guillaume

 JOINAU DUMAIL, Didier

 Claude MANZARI , Sébastien

حصة   ،Emmanuel LITOU

اجتمتعية لكل واحد.

ذات  شركة  إلى  الشركة  احويل 

مسؤولية محدودة.

من الحظتم  و7   6 تعدال املتداين 

الحظتم  صيتغة  وإعتدة  األست�سي 

األست�سي.

سجل  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

في  البيضتء  الدار  التجترية   املحكمة 

11 ديسمبر 19ف2 احت الرقم 55ف723.

690 P

 DATA BASE FACTORY

MAROC CALL CENTER
SARL AU 

املقر االجتمتعي : 27 شترع 

الزرقطوني الدار البيضتء

السجل التجتري 9ف1361/

الرقم الضريبي 88369ف1ف

 احويل الشركة إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة

الجمع  قرار  محضر  بموجب 

بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي   العتم 

وحيد  شريك  قرر  اكتوبر19ف2   24 

مت الي :

 COMDATA» الشركة  فوات 

حصص   5  «HOLDING FRANCE

الشركة  في  له  مملوكة  اجتمتعية 

 Maxime Marcel الستدة  لصتلح 

 Gérard DIDIER, Frédéric

 DONATI, Guillaume JOINAU

 DUMAIL, Didier Claude

 MANZARI, Sébastien Emmanuel

LITOU، حصة اجتمتعية لكل واحد

ذات  شركة  إلى  الشركة  احويل 

مسؤولية محدودة.

من الحظتم  و7   6 تعدال املتداين 

الحظتم  صيتغة  وإعتدة  األست�سي 

األست�سي.

سجل  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

في  البيضتء  الدار  التجترية   املحكمة 

11 ديسمبر 19ف2 احت الرقم 54ف723.

691 P

WINNER CALL
SARLAU

املقر االجتمتعي : 47 زنقة ابن عبد 

هللا 1 الطتبق 1 الدار البيضتء

السجل التجتري 134493/

الرقم الضريبي 32896ف1

احويل الشركة إلى شركة ذات  
مسؤولية محدودة

بموجب محضر قرار الجمع العتم 

24 اكتوبر  االستثحتئي املحعقد بتتريخ 

19ف2 قرر شريك وحيد مت الي :
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 COMDATA» الشركة  فوات 

حصص   HOLDING FRANCE» 5

الشركة  في  له  مملوكة  اجتمتعية 

 Maxime Marcel الستدة  لصتلح 

 Gérard DIDIER, Frédéric

 DONATI, Guillaume JOINAU

 DUMAIL, Didier Claude

 MANZARI, Sébastien Emmanuel

LITOU، حصة اجتمتعية لكل واحد.

ذات   شركة  إلى  الشركة  احويل 

مسؤولية محدودة.

7 من الحظتم  و   6 تعدال املتداين 

الحظتم  صيتغة  وإعتدة  األست�سي 

األست�سي.

سجل  في  القتنوني  اإلاداع  ام 

في  البيضتء  الدار  التجترية   املحكمة 

11 ديسمبر 19ف2 احت الرقم 58ف723.

692 P

XDCC OFFSHORING

االستثحتئي  العتم  للجمع  ابعت 

ام املصتدقة  19ف2  نوفمبر   4 بتتريخ 

على مت الي :

الشركة  رأسمتل  في  الزيتدة 

السيد  درهم لصتلح  ففف.ف2  بمبلغ 

من  ليصبن  بومزيبرة  مصطفى 

ففف.فف1 درهم إلى ففف.ف12 درهم.

للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  إلى  الوحيد  للشريك 

املسؤولية املحدودة.

احيين القتنون األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف2  ديسمبر   6 بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 722613.
للبيتن واإلشترة

693 P

 STE ATELIER DE SAISIE
INFORMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمتل قدره ففف.فف4  درهم

املقر االجتمتعي : 25 ،اقتطع شترع 
شتمبيني و  شترع اميل زوال

الدار البيضتء
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
البيضتء  بتلدار  املؤرخ  االستثحتئي 
شركتء  قرر  19ف2  سبتمبر   23 في 
    ATELIER DE SAISIE شركة 

: INFORMATIQUE SARL
إلغتء تسيير السيدة بيزات شتنتتل.
استبدال املدار املستقيل، السيد 
جداد،  بمدار  بول  بتاريك  سيراج، 

السيد سيراج فتنسو.
املحكمة  في  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بتلدار البيضتء، في 1 أكتوبر 

19ف2 احت الرقم 27685.
694 P

 STE ALSHIHAB MOROCCO
تعدال قتنوني

االستثحتئي  العتم   لالجتمتع  ابعت 
قرر  19ف2-7ف-18  في اتريخ  للشركة  

مت الي : 
تغيير إسم الشركة : 

 ALSHIHAB القدامة  الشركة 
MOROCCO تغيرت وأصبحت احمل 
 MOROCCANلهت جدادا  إسمت 

.AGENCY HR
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  البيضتء  بتلدار  التجترية 

713727 في اتريخ 19ف2-9ف-16.
695 P

 STE Ô PLAST
 S.A.R.L

 Siege social : DR OULED
 HAJJALA ROUTE N° 1 KM 24

 MOHAMMEDIA
 RC : 6511    IF : 3160440   CNSS

: 7716155
    ICE : 000165570000049

افويت الحصص االجتمتعية
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثحتئي املحعقد بتتريخ 13 نوفمبر 
برأسمتل   Ô  PLAST لشركة   19ف2 
قدره   ففف.ففف 5 درهم  اقرر مت الي : 

االجتمتعية  الحصص  افويت 
كتآلتي :

افويت 111 11  حصة اجتمتعية  
قحجتع   اغزيل  عبيد  السيد  بين 
املفوت  والسيد علمي عطية    املفوت 

إليه بقيمة  فف1  111 1 درهم .   
ف25 6  حصة اجتمتعية   افويت  
املفوت  سكواة  عمر  السيد  بين 
إليه  املفوت  عطية   علمي  والسيد 

بقيمة فف¸ففف 625  درهم 
حصة    6 ف25  افويت    -
السيد كريم وضتح  بين  اجتمتعية  
املفوت والسيد علمي عطية  املفوت 

إليه بقيمة ففف 625  درهم.
ف25 6  حصة اجتمتعية   افويت  
املفوت  عتيق  بوشعيب  السيد  بين 
إليه  املفوت  عطية   علمي  والسيد 

بقيمة ففف 625  درهم.
861 4  حصة اجتمتعية   افويت  
قحجتع  اغزيل  سمير  السيد  بين 
املفوت والسيد علمي عطية  املفوت 

إليه بقيمة فف1 486  درهم.
861 4  حصة اجتمتعية   افويت  
قحجتع   اغزيل  نوفل  السيد  بين 
املفوت والسيد علمي عطية  املفوت 

إليه بقيمة فف1 486  درهم.
861 4  حصة اجتمتعية   افويت  
اغزيل  البشير  محمد  السيد  بين 
قحجتع املفوت والسيد علمي عطية  
  486 فف¸فف1  بقيمة  إليه  املفوت 

درهم.
125 3  حصة اجتمتعية   افويت  
بين السيدة الزهرة بوالعيش املفواة 
إليه  املفوت  عطية   علمي  والسيد 

بقيمة فف5 312  درهم.
431 2  حصة اجتمتعية   افويت  
قحجتع  اغزيل  سحتء  السيدة  بين 
املفوت  املفواة والسيد علمي عطية  

إليه بقيمة فف1 243  درهم.
الحظتم  من  و7   6 املتدة  تعدال 

االست�سي لللشركة.
   املتدة 6  :  قدم الشريك الوحيد  
السيد:  علمي عطية  الحتمل للبطتقة 
للشركة    BE  786842 الوطحية رقم 

حصة قدرهت ففف.ففف 5 درهم.

املتدة 7 :

بمبلغ  الشركة  راسمتل  حدد 

ففف.ف5  ففف.ففف 5 درهم قسم الى 

اسمية  بقيمة  اجتمتعية  حصة 

قدرهت فف1 درهم لكل واحدة سددت 

قيمتهت كتملة  ووزعت كمت الي :

الحتمل  عطية  علمي  السيد 

    BE  786842 رقم  الوطحية  للبطتقة 

ففف.ف5 حصة اجتمتعية.  

اغزيل  عبيد  السيد  استقتلة 

قحجتع من مهتم التسيير.

عطية  علمي  السيد  تعيين 

مسيروحيد للشركة.

-5تغيير الشكل القتنوني للشركة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

احيين الحظتم االست�سي.

الامتم  السلطتت  افويت 

االجراءات القتنونية. 

بتملحكمة  القتنوني  االاداع  ام 

بتتريخ  للمحمداة  االبتدائية 

19ف5/12/2ف  احت رقم 1949.

696 P

MAITRE LEILA HOUSSAINI

NOTAIRE

RUE ABDERRAHMANE SERGHINI

 RESIDENCE RAWIYA A, N° 9,

MOHAMMEDIA

TEL : 1.12ف.5.23.31ف

FAX : 8ف.1ف.5.23.31ف

شركة نايس ايالند
ش.م.م.

القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثقة  حسيني  ليلى  األستتذة 

بتملحمداة بتتريخ ف1 أكتوبر 19ف2.

بوزمتن  عتئشة  السيدة  فوات 

االجتمتعية  حصصهت  جميع 

املحدودة  الشركة  في  املكهت  التي 

ااالند  نتيس  املسمتة  املسوؤلية 

بتلدار  االجتمتعي  مقرهت  ش.م.م. 

اجزئة غيتة حي كتليفورني  البيضتء 
درهم مسيرة  ففف.55ف.46  رأسمتلهت 

شعبتن  محمد  السيد  طرف  من 

اجتمتعية حصة   28.834 وهي 
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لفتئدة الشركة املحدودة املسوؤلية   

استيت  ريل  هتوس  ستند  املسمتة 

م.م. مقرهت االجتمتعي بتلدار البيضتء 

اجزئة غيتة حي كتليفورني رأسمتلهت 

قدره  إجمتلي  بثمن  درهم  ففف.فف5 

ففف.55ف.46.

من  و7   6 الفصل  تعدال  ام 

القتنون االجتمتعي للشركة.
وبه ام النشر واإلعالن

697 P

 STE Ô PLAST
 S.A.R.L

 Siege social : DR OULED

 HAJJALA ROUTE N° 1 KM 24

 MOHAMMEDIA

 RC : 6511

   IF : 3160440

  CNSS : 7716155

ICE : 000165570000049  

إابتث وفتة شريك الشركة
العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

5ف  بتتريخ  املحعقد  االستثحتئي 

Ô PLAST 19ف2 لشركة   أغسطس 

برأسمتل قدره   ففف.ففف 5    درهم 
ام االوة كل من شهتدة الوفتة والعقد 

العدلي.  

وعليه صرح الجمع العتم  لكل من 

ورثة املتوفى احمد اغزيل قحجتع بمت 

الي :

السيدة    الزهرة  بوالعيش الحتملة 

: K183275 للبطتقة الوطحية رقم

3125 حصة.

قحجتع  اغزيل  سحتء  السيدة 

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 

:   K36448ف

2431 حصة.

قحجتع  اغزيل  سمير  السيد    

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 

: K219959

4861  حصة.

قحجتع  اغزيل  نوفل   -السيد     

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 

K219983 : 4861 حصة.

قحجتع  اغزيل  عبيد  السيد    

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتملة 

      : K232323

4861  حصة.

اغزيل  البشير  محمد  السيد 

قحجتع الحتملة للبطتقة الوطحية رقم 

  : K188473

   4861 حصة.   

حصة   25 ففف  متمجموعه  أي 

اجتمتعية.

اغزيل  عبيد  السيد  استمرار 

قحجتع مسيرا وحيدا للشركة.     

بتملحكمة  القتنوني  االاداع  ام 

بتتريخ  للمحمداة  االبتدائية 

19ف3/12/2ف  احت رقم 1931.

698 P

 SOCIETE MAGHREB

 PESTICIDES

«MAGPEST»

S.A.R.L AU 

رأس متل الشركة : ففف.فف1 درهم

زنقة 318 رقم 8 األطلس حي 1، 

مكحتس ف7فف5

R.C: 38351

العتدي،  العتم   الجمع   إن    

 MAGHREB املسمتة  للشركة  

PESTICIDES  MAGPEST واملحعــقـد  

بتتريخ 19ف1/11/2ف اقــرر مــت الي :

احويل املقر االجتمتعــي :               

مـن : رقم 318 زنقة 8 حي األطلس 

1؛ف7فف5 مكحتس.

جمتعة   2.2 إـإ  أكروبولس   : إلى 

الكيفتن  مول  سليمتن  سيدي 

مكحتس. 

بكتتبة   القتنوني   اإلاداع   ام  

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط  

بتتريخ  11ف5  رقم  احت  بمكحتس 

19ف11/12/2.  

699 P

STE WISSAL FIKRI IMMO

 SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

الجمعية  محضر  على  بحتء 

فى  املحعقدة  االستثحتئية  العتمة 

 WISSAL لشركة  19ف14/11/2 

ذات  شركة  شركة   FIKRI IMMO

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤلية 

الوحيد قد قرر مت الي :

من61  االجتمتعي  املقر  احويل 

الطتبق   39 الرقم  اقوت  اللة  محج 

الطتبق   1 الىتلتسير  البيضتء  االول  

االول الرقم 438 برشيد:

كتتبة  لدى  القتنونى  االاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  19ف12/12/2  اوم  بتلبيضتء 

رقم ف72331.

700 P

شركة ساني ارولكي

تغيير مقر الشركة
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

بمقر  19ف2  متي   22 املحعقد بتتريخ 

حي   : شركة ستني افولكي الكتئن ب 

 174 رقم  ف32  موالي عبد هللا زنقة 

عين الشق الدار البيضتء قتم الجمع 

بتحويل  بموجبه  االستثحتئي  العتم 

مقر الشركة من حي موالي عبد هللا 

زنقة ف32 رقم 174 عين الشق الدار 

البيضتء إلى العحوان التتلي عين الشق 

شترع القدس املجمع السكني لوجيمو 

محل من   44 اإلنترة عمترة رقم  حي 

جهة اليستر للعمترة ومتأهب للخروج 

منهت الدار البيضتء.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

سحة  في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

19ف2.

701 P

STÉ  ZOOLUX

رأسمتل :  ففف.ف39   درهم

املقر االجتمتعي : 12 زنقة صبري 

بوجمعة الطتبق 1 الشقة 6

 الدار البيضتء

الجمع العتم االستثحتئي

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

العتم  الجمع  قرر  في17ف2/2ف/13، 

االستثحتئي مت الي :

احويل املقر االجتمتعي.

االستثحتئي  العتم  الجمع  قرر 

زنقة   12 احويل املقر االجتمتعي من 

 6 الشقة   1 صبري بوجمعة الطتبق 

الجداد  لعحوان  ا  الى  البيضتء  الدار 

دوار والد مومن والد زيتن ابن سليمتن.

في  القتنوني  اإلاداع  ام 

في  سليمتن  بتبن  املحكمة  سجل 

8ف74  احت الرقم  6ف/4ف//17ف2   

السجل التجتري رقم4781.

702 P

 STE LABCO

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت : اج أنت 3 شطر 

1 شقة 2 سيدي معروف الدار 

البيضتء.رقم التقييد في السجل 

التجتري : 276183

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف17/12/2  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

 رفع رأسمتل الشركة من ففف.فف2 

درهم ليصل إلى ففف.ففف.1  درهم.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

19ف16/12/2 احت رقم 723544.

703 P



155 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

Sté  ZOOLUX
املقر االجتمتعي : 12 زنقة صبري 

بوجمعة الطتبق 1 الشقة 6 
الدار البيضتء

الجمع العتم االستثحتئي
زيتدة رأس متل الشركة

قرر الجمع العتم االستثحتئي زيتدة 
رأس متل الشركة  من ففف.ف1 درهم 
ففف.ف39 درهم عن طريق إدمتج  إلى 
ويتم  للشركتء.  الجتري  الحستب 
احقيق هذه الزيتدة بقيمة ففف.ف38  
حصة  فف38  اصدار  خالل  من 
درهم  فف1.  اجتمتعية جداد بقيمة 

للحصة الواحدة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بتلبيضتء  التجترية 

14ف28/4/2..احت رقم  547467.
704 P

Sté. ZOOLUX
املقر االجتمتعي : دوار والد مومن والد 

زيتن ابن سليمتن
زيتدة رأس متل الشركة

قرر الجمع العتم االستثحتئي زيتدة 
ففف.ف39  من  الشركة  متل  رأس 
طريق  عن  درهم  ففف.ف1.62  درهم 
للشركتء.  الجتري  الحستب  إدمتج 
بقيمة  الزيتدة  هذه  احقيق  ويتم 
درهم من خالل اصدار  ففف.ف1.23 
جداد  اجتمتعية  حصة  فف123 

بقيمة فف1 درهم للحصة الواحدة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

ديسمبر 19ف2 احت رقم  1243.
705 P

 ILM CONSEIL  شركة
ش م م.  ذات شريك وحيد 

 املقر االجتمتعي : 26 محج مرس 
السلطتن الشقة 3 الطتبق 1 

الدار البيضتء
السجل التجتري رقم 91ف441

الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتتريخ  املحعقد  اإلستتحتئي  العتم 
بتتريخ  واملسجل  19ف22/11/2 
العتم   الجمع  قرر   19ف8/12/2ف  

مت الي  :

الشريك  قرار  العتم  الجمع  قبل 

اغالق مسطرة  فيمت اخص  الوحيد 

  «ILM CONSEIL» شركة    اصفية  

ش م م.  ذات شريك وحيد.

نتيجة  بينت  التصفية  حصيلة 

خسترة صتفية بمبلغ قدره ف1,8ف26  

درهم.

بتملحكمة  ام  القتنوني  اإلاداع 

رقم  احت  البيضتء  للدار  التجترية 

723598 بتتريخ 19ف16/12/2.
وهذا بمثتبة مقتطف وبيتن  املصفي(

706 P

 PROGRESS PROCESS 

CONSEIL
رأسمتل ففف.فف1 درهم

املقر الرئي�سي إقتمة اليسر ب,  ف4 

زنقة بتبليون حي املستشفيتت  

الشقة 9 الدار البيضتء ف36ف2

السجل التجتري 254395

اصفية الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتلبيضتء 

الشريك  قرر  19ف28/11/2،  بتتريخ 

 PROGRESS» لشركة  الواحد 

شركة   ،«PROCESS CONSEIL

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد مت الي :

- اصفية النهتئية الشركة.

- استقتلة املصفي السيد بوهالل 

محمد فؤاد القطن ب إقتمة اليسر 

ب,  ف4 زنقة بتبليون حي املستشفيتت  

9  الحتمل للبطتقة الوطحية  ا لشقة 

رقم 634فF2  من مهتمه وأداء إداراه.

إقتمة اليسر   : مقر التصفية هو 

ب,  ف4 زنقة بتبليون حي املستشفيتت  

ا لشقة 9 الدار البيضتء.

أعلن إغالق عمليتت التصفية   -

من اوم االجتمتع املذكور.

التجتري  السجل  على  تشطيب 

رقم 254395.

707 P

 STE MUTUAL PROFIT

DISTRIBUTION
 S.A.R.L 

السجل التجتري 5873

الحل املسبق للشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتلبيضتء 

ام  19ف7/11/2ف  بتتريخ  ومسجل 

العتم  الجمع  قرارات  محضر  احرير 

االستثحتئي للشركتء حيت اقرر مت الي:

الحل املسبق للشركة

ابراهيم  املدني  السيد  تعيين 

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل  

.BH528ف9ف

الستهل  اجزئة  ب  والقتطن   
كمصفي  السوالم برشيد.   184 رقم 

للشركة. 

احداد مقر التصفية : 184 اجزئة 

الستهل حد السوالم.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  ببرشيد  االبتدائية 

19ف29/11/2 احت رقم 857.

السجل التجتري : 5873/برشيد.

708 P

 SOCIETE LIBRE

CONSTRUCTIONS
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : 61 شترع آللة 

اليتقوت الطتبق 1 رقم 56

الدار البيضتء

اصفية الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتلبيضتء 

الشركتء  قرر  19ف2.ف7.1ف،  بتتريخ 

LIBRE CONSTRUCTIONS، شركة 

محدودة املسؤولية مت الي :

الجمع  استمعت  أن  بعد   -

قررت  الرئيس،  افسيرات  إلى  العتم 

في  اليوم   هدا  من  ابتدءا  حل، 

 Société للشركة  19ف2.ف7.1ف، 

في  املسجلة   ،Libre Constructions

البيضتء  الدار  التجتري      السجل 

احت رقم 3489ف4 :

- اصفية الشركة.
السيد طروف محمد  استقتلة   -

من مهتمه كمسير
السيد  تعيين  الشركتء  قرر   -

طروف محمد للقيتم بتلتصفية.
- مقر التصفية هو : الدار البيضتء 

533 شترع محمد 6الطتبق 6.
الهتاف 3ف.6.11.55.18ف

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتلبيضتء في 19ف9.12.2ف  احت عدد 

.722737
709 P

 STE MOHAMYN
CONSTRUCTION

SARL AU
املقر االجتمتعي : 12، شترع سبري 
 بوجمعة، الطتبق 1، الشقة 6، 

الدار البيضتء
السجل التجتري رقم : 243317

حل الشركة قبل انقضتئهت القتنوني
ابعت ملقتضيتت مقررات الشركتء 
االستثحتئي  العتم  في محضر جمعهم 
بتلدار البيضتء بتتريخ 6 سبتمبر 19ف2 
 MOHAMYN شركة  الشركتء  قرر 
CONSTRUCTION في طور التصفية 

مت الي :
انقضتئهت  قبل  الشركة  حل 
بصفة  اصفيتهت  وبتلتتلي  القتنوني 

نهتئية.
السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 
مغربي  شعيبي،  الرحيم  عبد 
الحتمل لبطتقة التعريف  الجنسية، 

.PB21619 الوطحية رقم
الشركة  اصفية  مقر  احداد 
شترع   ،12 ب  االجتمتعي  بمقرهت 
سبري بوجمعة، الطتبق 1، الشقة 6، 

الدار البيضتء.
وبهذا العحوان ستتم كل املراسالت 

بشأن اصفية الشركة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  البيضتء  بتلدار   التجترية 
23 أكتوبر 19ف2 احت رقم 717821.

مقتطف وبيتن

710 P
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TRACOGEMA
S.A.R.L

 Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 DHS

 Siège Social : RUE SOUMAYA
 RESIDENCE SHEHRAZADE

 3, 5° ETAGE  N° 22 PALMIERS
.CASABLANCA

 - RC : 312475- IF : 15194643
- TP : 34793585

 CNSS : 4208840 
ICE : 001737206000079

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتلدار 
قرر  19ف2/12/2ف  بتتريخ  البيضتء 
 TRACOGEMA الشركتء لدى شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

براسمتل قدره ففف.فف1مت الي :
- حل الشركة.

عبد  الحتصري   : السيد  تعيين   -
التعريف  لبطتقة  الحتمل  الوهتب 
كمصف   CM  49522 رقم  الوطحية 

للشركة.
- احداد مقر حل الشركة بتلعحوان 
 3 زنقة سمية إقتمة شهرزاد   : التتلي 
الطتبق 5 الرقم 22 الحخيل  البيضتء.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
في  البيضتء  بتلدار  التجترية 

19ف17/12/2 احت رقم 723822.
711 P

ائتمتنية كونفيسكو ش م م

مستشتر قتنوني وجيتئي

محتسب معتمد من طرف الدولة

       الهتاف: 5ف-22-59-ف55-4

www-fiduciaire-confisco. ma

TAKOUTI SERVICE
SARL D’AU

اتكوتي سيرفيس  ش م م ش و
املقر االجتمتعي : 85 ب شترع ابن 

بطوطة حي االمل عين حرودة
السجل التجتري  املحمداة عدد 

75ف.23 
حل مسبق للشركة 

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  االستثحتئي 
بمقرهت  واملحعقد  19ف11/12/2 

االجتمتعي اقرر مت الي : 

قبول استقتلة املسيرة السيدة   -
أسمتء اتكوتي  وإبرائهت اإلبراء التتم.

مسبقة  بصفة  الشركة  حل   -
ألوانهت.

اتكوتي،  اسمتء  السيدة  تعيين   -
كمصفية للشركة  شريك بتلشركة،  
هذا  في  الصالحيتت  كتفة  ومححهت 

الصدد.
املذكور  االجتمتعي  املقر  تعيين   -

أعاله كمقر لتصفية الشركة .
بتلـمحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتملحمداة بتلبيضتء بتتريخ 

19ف16/12/2 احت رقم 12ف2.
مقتطف و بيتن 

712 P

ائتمتنية كونفيسكو ش م م

مستشتر قتنوني وجيتئي

محتسب معتمد من طرف الدولة

       الهتاف: 5ف-22-59-ف55-4

www-fiduciaire-confisco. ma

STE ABOU SOUFIANE
SARL D’AU

شركة ابو سفيتن  ش م م ش و
املقر االجتمتعي : 48 س س ريتض 

السالم العتليت املحمداة
السجل التجتري  املحمداة عدد 

 4.739
حل مسبق للشركة

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  االستثحتئي 
بمقرهت  واملحعقد  19ف11/12/2 

االجتمتعي اقرر مت الي : 
السيد  املسير  استقتلة  قبول   -

عبدهللا اتكوتي  وإبرائه اإلبراء التتم.
مسبقة  بصفة  الشركة  حل   -

ألوانهت.
اتكوتي،  عبدهللا  السيد  تعيين   -
كمصفي للشركة  بتلشركة،   شريك 
هذا  في  الصالحيتت  كتفة  ومححه 

الصدد.
املذكور  االجتمتعي  املقر  تعيين   -

أعاله كمقر لتصفية الشركة .
بتلـمحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتملحمداة بتلبيضتء بتتريخ 

19ف16/12/2 احت رقم 13ف2.
مقتطف و بيتن

713 P

AUTO LIFE’S GOOD
SARL AU

رأسمتلهت :  ففف.ف1 درهم
مقرهت االجتمتعي :   27 زنقة بتبوم 

شترع محمد الختمس الطتبق الثتمن 
رقم أ

السجل التجتري : 343263 بتلدار 
البيضتء

املسبق  الحل  محضر  بموجب 
بتلدار  19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ 
ام القيه من طرف الهتدي  البيضتء 

أحمد بتلدار البيضتء، اقرر مت الي : 
وتعيين  للشركة  املسبق  الحل   -I
كمت  ؛  الهتدي أحمد مصفيت للشركة 
 27    : ام احداد مقر التصفية ب 
الختمس  محمد  شترع  بتبوم  زنقة 
ابتداء  وذلك  أ،  الثتمن رقم  الطتبق 

من 9 ديسمبر 19ف2.
الحستبتت  على  املصتدقة   -  II

النهتئية للشركة.
الهتدي  الشركة  مصفي  إبراء   -

أحمد.
 12 اإلعالن عن قفل التصفية   -

دجحبر 19ف2.
من  الشركة  على  التشطيب   -

السجل  التجتري.  
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
الضبط لدى املحكمة التجترية الدار 
 12 في   723388 احت رقم.  البيضتء 
التجتري  السجل  19ف2  ديسمبر 

343263   بتلدار البيضتء.
714 P

CATERING RANIA 
شركة ذات مسؤولية محدودة

 شركة في طور الفسخ(
- ابعت لالجتمتع العتم  االستثحتئي 
قرر مت  19ف2  اونيو   4 للمسيران في 

الي  : 
الشركة املسبق   فض وانتهتء   -  1
من اتريخ  اعتمد العمل عليه ابتداء 
عدم  الى  راجع  وهذا  19ف2-5ف-13. 
ونشتط  موضوع  ونجتح  احقيق 

الشركة.
هشتم  ربيب  السيد  تعيين   -  2

مصفي للشركة.

بتملقر  الشركة  اصفية  وامت  
 : الرئي�سي للشركة في العحوان التتلي 
 ،II  حي سدي الخضير اجزئة سكتلية

رقم 8 ، الدار البيضتء.
II - ام اإلاداع القتنوني في املحكمة 
رقم  احت  البيضتء  بتلدار  التجترية 

28ف719. في اتريخ 31 أكتوبر 19ف2.
715 P

 OFRAJ PROMO
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمتلهت ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : ف1 زنقة الحرية 
رقم 5 الطتبق 3، الدار البيضتء

اصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
بتلبيضتء بتتريخ 24 متي 19ف2، قرر 
 ،OFRAJ PROMO لشركة  الشركتء 

شركة محدودة املسؤولية مت الي :
- اصفية الشركة.

إغالق  عن  العتم  الجمع  يعلن   -
في  بدأت  التي  الشركة  اصفية 
ختص  جمع  بعد  19ف3/2ف/5ف 

بتتريخ 19ف5/2ف/24.
 
ً
كتمال ت 

ً
افريغ االجتمتع  اقدم 

امزاعي  الغني  عبد  للسيد  ونهتئًيت 
بسبب وظيفته كمصفى.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 
احت  19ف7/2ف/1ف   في  بتلبيضتء 

عدد 91ف7ف7.
716 P

POSSCHIER
SARL AU

بوشيي  شركة ذات مسؤولية 
محدودة

RC. 26945
IF:فف6ف651ف

ICE:14فففف1457755فف
إغالق التصفية

وإلغتء السجل التجتري مراكش
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
أكتوبر   31 في  مؤرخ  العتدي  الغير 
قرر الشريك الوحيد للشركة  19ف2 

مت الي :
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1 . املوافقة على اقرير املصفي :

بعد قراءة اقرير املصفي عن جميع 

عمليتت التصفية وحستب التصفية 

اوافق املستهم الوحيد على  النهتئي، 

اقرير املصفي.

املوافقة على الحستب النهتئي   .  2

للتصفية :

الحظ الشريك الوحيد أن حستب 

خسترة  عحه  انتج  النهتئي  التصفية 

اتم  لن  أنه  وقرر  «متلي»  اصفية 

استرداد األسهم.

3 . اصريف املصفي.

أعطى  املصفي  مهمة  انتهتء  بعد 

الشريك الوحيد التصريف والتفريغ 
إلى املصفي إلداراه افريغت كتمال دون 

احفظ.

4 . إغالق التصفية.

، االحظ الشريك  نتيجة ملت اقدم 

الوحيد ويقرر إغالق التصفية اعتبتًرا 

واختفتء  اتريخ19ف2/ف31/1  من 

الشخصية القتنونية للشركة.

5 . - إلغتء السجل التجتري.

اقرر   ، الستبقة  القرارات  بتابتع 

الشخصية  الوحيد اختفتء  الشريك 

إلغتء  وبتلتتلي  للشركة  االعتبترية 

السجل التجتري للشركة.

بتملحكمة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

ف987  رقم  احت  بمراكش  التجترية 

بتتريخ 19ف21/11/2.

717 P

SOCIETE 33 AMO RACHID
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمتلهت  ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : 61 شترع اللة 

اليقوت الطتبق 1 رقم 56،

الدار البيضتء

السجل التجتري رقم 87ف398

اصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

قرر  19ف9.2ف.ف3،  بتتريخ  بتلبيضتء 

 SOCIETE 33 لشركة  الشريكتن 

AMO RACHID، مت الي :

من  ابتداء  الشركة  اصفية   -

19ف9.2ف.ف3.

جبتل  السيد  من  كل  استقتلة   -

من  مبتركة  مومتن  والسيدة  رشيد 

مهتمهم كمسيران.

- قرر الشركتء تعيين السيد جبتل 

رشيد للقيتم بتلتصفية.

طترق  حي   : هو  التصفية  مقر   -

121 سيدي البرنو�سي  رقم   41 زنقة 

الدار البيضتء.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف27.11.2 احت رقم  في  بتلبيضتء 

.721531

718 P

XDCC OFFSHORING

العتم  الجمع  ملحضر  ابعت 

19ف2،  نوفمبر   4 بتتريخ  االستثحتئي 

ام املصتدقة على مت الي :

زنقة  من  االجتمتعي  املقر  نقل 

البختري، عمترة 53 إلى رقم 2، الطتبق 

إلى  الدار البيضتء  معتريف،  السفلي، 

املجتهدان  ستحة   ،8 رقم  خريبكة 

وزنقة السوق، الطتبق الثتني، شقة 3.

احيين القتنون األست�سي للشركة.

التجتري  السجل  من  تشطيب 

احت رقم 392843 بتلدار البيضتء.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

الضبط لدى املحكمة التجترية بتلدار 

19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  البيضتء 

احت رقم 722948.

اقييد الشركة في السجل التجتري 

احت  بخريبكة  االبتدائية  للمحكمة 

الرقم الجداد 6123.

بسجل  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بخريبكة  االبتدائية  املحكمة 

11 ديسمبر 19ف2 احت رقم 1429.
ملخص قصد النشر

719 P

STE MARIA GIOIA
SARL

لشركة  العتم  الجمع  لقرار  ابعت 

شركة   STE MARIA GIOIA SARL

رأسمتلهت  املحدودة  املسؤوالاة  ذات 

االجتمتعي  مقرهت  درهم  ففف.فف1 

جمتعة  الكرن  أوالد  الجداد  دوار 

بتتريخ  اقرر  السراغحة  قلعة  املربوح 

29 أغسطس 18ف2 :

حل الشركة.

كمحل لحل  تعيين مقر الشركة، 

الشركة.

الحسحتوي  حميد  السيد  تعيين 

لحل الشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ السراغحة  بقلعة   االبتدائية 

رقم  احت  18ف2  سبتمبر   14  

18ف675/2.

720 P

بتلجريدة  وقع  خطإ  استدراك 

بتتريخ  5589 عدد   الرسمية 

الذي  بتإلعالن  19ف2  ديسمبر   11  

احمل رقم 574P الصفحة 18962.

 STE BOYAMA SANATLAR

SARL AU

بدال من : 

.....................................................

...........................................................

 BOYAMA  : التسمية 

.SANALTAR SARL AU

.....................................................

...........................................................

اقرأ : 

......................................................

............................................................

 BOYAMA  : التسمية 

.SANATLAR SARL AU

......................................................

............................................................

البتقي ال تغيير فيه.

 HANNIBAL NEGOCE AND
TRADING

SARLAU
في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
19ف2،  نوفمبر   27 بــتتريخ   ، الربتط 
قـد اـم اأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدودة بـــشريك وحـــــيد.
 HANNIBAL  : التـــــــــــــــــــسمية 

  NEGOCE AND TRADING
املــــبتدالت   : االجتمتعي  الهـــدف 
التـــــدبير  التجترية   التجترة العتمة(، 

التجتري، التــــصدار واالســــتيراد. 
درهم  ففف.ف1   : رأسمتل الشركـة 
مقسمة إلى فف1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة.
فف1   : حــــــسني  مـحمد  الســــيد 

حـــــــصة.
من  ابتداء  سحة   99  : املــــــــــــدة 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
15، شترع االبطتل،  : رقــــم  املـــــــــــقر 

شقة 4، أڭـــــــدال ، الربتط.
حسني،  محمد  السيد   : املــــــــسير 
رقم  التونسية،  الجنسية  الحتمل 
جواز السفرF826914 وذلك ملدة غير 

محددة.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.141743
1 C

COMPTOIR INVEST
SARLAU

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
الربتط، بــتتريخ 28 أكتوبر 19ف2 ،قـد 
املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة بشريك وحيد.
 COMPTOIR  : التـــــــــــــــــــسمية 

.INVEST
االســـتيراد   : االجتمتعي  الهـــدف 
املواد  في  التــــجترة   ، والتصدار 
الغــــذائية، التـــجترة في مـــواد التجميل.
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ففف.فف1   : الشـــــركـة  رأســمتل   
حـــــصة من  ففف1  درهــــم مقسـمة إلى 

فــــــئة فف1 درهم للحصة الواحــدة.
ففف1   ESPACE CASH الشركة 

حصة. 
من  ابــــتداء  ســحة   99   : املــــــــــــدة 
اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.
من فتان احتار إلى  :  السحة املتلية 
مت عـــــدا  سحة  كل  من  ديسمبر   31  
اتريخ  من  ابتدئ  األولى  السحة 

التسجيل.
املـــــــــــقر : 38، شترع الحسن الثتني، 

عمترة الستفط، الربتط.
اتسين  محمد  السيد   : املســــــــير 

بحكيران. 
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.141745
2 C

WORKS CONSULTING
SARL

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
19ف2،  اكتوبر   28 بــتتريخ  الربتط، 
قـد اـم اأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدودة.
 WORKS  : التـــــــــــــــــــسمية 

CONSULTING
التـــــجترة   : االجتمتعي  الهـــدف 

والبــــــحتء، التــــــصدار واالســـــتيراد.
ففف.فف1   : الشـــــركـة  رأســمتل 
حـــــصة من  فف1  إلى  درهــــم مقسـمة 

فــــــئة ففف1 درهم للحصة الواحــدة.
فف5 حصة  الســــيد زغبتش عتدل 
فف5  السيد زغبتش ســـيف الــــدان   -

حصة. 
من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 
اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.
من فتان احتار إلى    : السحة املتلية 
31 دجـــحبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
املـــــــــــقر : مجموعة ات زمتن 1، بلوك 
3 ، سلم 3 ، رقم 11 ، طريق مهداة،  

ســـــال.

  املســــــــير : السيدان زغبتش عتدل

 و زغبتش سيف الدان.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

745ف3.

3 C

MHGC
SARL

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 

قـد  19ف2،  نونبر  ف2  بــتتريخ  الربتط، 

املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة.

MHGC : التـــــــــــــــــــسمية

مـــكتب   : االجتمتعي  الهـــدف 

دراستت الهـــحدسة املـــدنية، مــــقتول في 

مختلف األعــــمتل أو البــــــحتء.
ففف.فف1   : الشـــــركـة  رأســمتل 

حـــــصة من  ففف1  درهــــم مقسـمة إلى 

فــــــئة فف1 درهم للحصة الواحــدة.

الســــيد هــشتم بلمير ف75 حصة - 

الســـــيد مــــراد بلمير ف25 حصة.

من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 

اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.

السحة املتلية : من فتان احتار إلى 31 

ديسمبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
اتزڭت،  جـــــبل  زنقة  4ف،   : املـــــــــــقر 

رقــــــم 6ف، أڭــــــدال، الربتط.

املســــــــير : الســــيد هــشتم بلمير.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

3ف1417.

4 C

MOTH
 SARL AU

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 

19ف2،  نوفمبر  ف2  بــتتريخ   ، الربتط 

قـد اـم اأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

 MOTH : التـــــــــــــــــــسمية

قــــطع  بـــيع   : االجتمتعي  الهـــدف 

العتمة،  اــــجترة  للسيترات،  الغيتر 

األشــــغتل املخــــتلفة.

ففف.فف1   : الشـــــركـة  رأســمتل 

حـــــصة من  ففف1  درهــــم مقسـمة إلى 

فــــــئة فف1 درهم للحصة الواحــدة.

الواحد عبد  اات   الســــيد 

عبد القيوم فف1 حصة.

من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 

اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.

السحة املتلية : من فتان احتار إلى 31 

ديسمبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املــــفضل،  الشــــــيخ  حـــــي   : املـــــــــــقر 
مـــــداونة، رقـــــم ف12، ســــــال.

املســــــــير : الســــيد أاـــــت عبد الواحد 

عبد القيوم.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

873ف3.

5 C

WE GO PUBLIC
SARLAU

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 

19ف2،  نوفمبر   14 بــتتريخ  الربتط، 

قـد اـم اأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدودة  بشريك وحــــيد.

 WE GO PUBLIC : التـــــــــــــــــــسمية

احــــــظيم   : االجتمتعي  الهـــدف 

حــــــمالت التـــــــــواصل و التــــــــسويق.
رأســمتل الشـــــركـة : ففف.ف1 درهــــم 

فــــــئة  من  حـــــصة  فف1  إلى  مقسـمة 

فف1 درهم للحصة الواحــدة.

فف1  متزن  أمــــــين  مـــــحمد  الســــيد 

حصة.

من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 

اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.

السحة املتلية : من فتان احتار إلى 31 

ديسمبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املـــــــــــقر : والد مــــطتع، ســــهل مــــلوية، 
الطتبـــق   ،611 رقــــم   ،1 املــــجموعة 

األول ، اـــمترة .

أمــــــين  مـــــحمد  الســــيد   : املســــــــير 

متزن.

 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 
.129159

6 C

ARIJPALM
 SARLAU

في  مؤرخ  عرفـــي  عـــــقد  بمقت�سى 
19ف2،  نوفمبر   27 بـــــتتريخ   ، الربتط 
قـــد اـــم اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.
ARIJPALM : التـــــــــــــــــــسمية

في  مقتولة   : االجتمتعي  الهـــدف 
تسيير االستغالل الفالحي  الفالحة و 

اربية املوا�سي(، مــــسوق مستورد.
ففف.فف1   : الشركـة  رأســمتل 
حـــــصة من  ففف1  درهــــم مقسـمة إلى 

فــــــئة فف1 درهم للحصة الواحــدة.
ففف1  مروان  هللا  رجف  السيد 

حصة.
من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 
اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.
السحة املتلية : من فتان احتار إلى 31 
ديسمبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
زنقة   ،  44 رقم   عمترة   : املـــــــــــقر 
 ، 7ف  أڭلمتن سيدي علي، شقة رقم 

أڭدال ، الربتط.
املســــــــير : السيد رجف هللا مروان، 

.A37رقم ب ت و: 752ف
التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 
 : بتلربتط  التجترية   بتملحكمة 

.141795
7 C

ARAFO CONSTRUCTION
SARLAU

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
19ف2،  ديسمبر   2 بــتتريخ   ، الربتط 
قـد اـم اأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.
 ARAFO  : التـــــــــــــــــــسمية 

CONSTRUCTION
أشـــــــغتل   : االجتمتعي  الهـــدف 

مخــــــتلفة.
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ففف.فف1   : الشـــــركـة  رأســمتل 
حـــــصة من  ففف1  درهــــم مقسـمة إلى 

فــــــئة فف1 درهم للحصة الواحــدة.
حمداوي  الصمد  عـبد  الســــيد 

ففف1 حصة.
من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 
اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.
السحة املتلية : من فتان احتار إلى 31 
ديسمبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
ولــــد  فتل  شترع   ،48  : املـــــــــــقر 

عــــمير، أڭـــــــدال،الربتط .
الصمد  عـبد  الســــيد   : املســــــــير 

حــــمداوي.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.141823
8 C

IS MED GLASS
SARL AU

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
قـد  19ف2،  نونبر   21 بــتتريخ  الربتط، 
املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة  بشريك وحـــيد.
IS MED GLASS : التـــــــــــــــــــسمية

التــسيير   : االجتمتعي  الهـــدف 
التجترية  بــــيع الـــــزجتج واألملونيوم(، 

االســـــتيراد و التـــــصدار. 
ففف.فف1   : الشـــــركـة  رأســمتل 
حـــــصة من  ففف1  درهــــم مقسـمة إلى 

فــــــئة فف1 درهم للحصة الواحــدة.
الســــيد أحمد زعتم ففف1 حصة. 

من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 
اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.
السحة املتلية : من فتان احتار إلى 31 
ديسمبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
8ف،  رقــــم  الشـــقة  ف3،   : املـــــــــــقر 
زنــــقة موالي أحمد الوكيلي، حــــستن، 

الربتط.
املســــــــير : الســــيد أحمد زعتم.

 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 
.141619

9 C

ALL IN COMPAGNY
 SARL AU

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
الربتط ،  بــتتريخ 25 نونبر 19ف2، قـد 
املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة بشريك وحيد .
    ALL IN COMPAGNY : التسمية
الهـــدف االجتمتعي : مـــــقتول احظيف، 
أشـــــغتل  املكتبة،  لوازم  وشراء  بـــــيع 

مخـــــتلفة.
رأسمتل الشركـة : ففف فف1  درهم 
مقسمة إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة.
الســـيد أشـــــرف عصمى ففف1 حصة.
من  ابتداء  سحة   99 املـــــــــــــدة: 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 
األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل إلى 

31 ديسمبر19ف2.
املقر : 15، شترع األبطتل، الشقة 

رقم 4، أڭدال، الربتط. 
عصمى  أشرف  السيد   : املـــــــــسير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة. 
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.141815
10 C

BZALUM
  SARL

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
الربتط، بــتتريخ 25 شتحبر 19ف2، قـد 
املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة.
.BZALUM  : التـــــــــــــــــــسمية

بـــــيع وشـــراء   : الهـــدف االجتمتعي  
اركيب  األملحيوم،  نــــجترة  األملحيوم، 

كتمـــــيرات املـــــــراقبة.
رأسمتل الشــــــركـة : ففف.ف1  درهم 
مقسمة إلى فف1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة
الســــيد  بوريش وليد  ف5 حصة ؛

الســـــيد  زدوق انتس ف5 حصة.

من  ابتداء  سحة   99  : املــــــــــــــدة 
التأسيس النهتئي أي من اتريخ وضع 

السجل التجتري.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل سحة مت عدا السحة 
األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل إلى 

31 ديسمبر19ف2.
املـــــــــــقر: 15، شترع األبطتل، الشقة 

رقم 4، أڭـــــدال، الربتط. 
وليد  بوريش  السيد  املـــــــــسير: 
والسيد زدوق انتس مسيري للشركة 

ملدة غير محدودة.   
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم   

55ف141.   
11 C

NEXT IMPORT EXPORT
  SARLAU

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
قـد  19ف2،  نونبر   26 بــتتريخ  الربتط، 
املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة  بشريك وحيد.
 NEXT IMPORT  : التسمية 

.EXPORT
االستيراد   : االجتمتعي  الهـــدف 
التوزيع  والشراء،  البيع  والتصدار، 
أو  الوطحية  السوق  في  سواء  واجترة 
الخترجية لجميع انواع املواد بتلتقسيط 

والجملة وجميع الخدمتت.
رأســمتل الشـــــركـة : ففففف1 درهــــم 
حـــــصة من فــــــئة  ففف1   إلى  مقسـمة  

فف1 درهم للحصة الواحــدة.
ففف1  الســــيد عـــــدنتن بلمجدوب 

حصة  
من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 
اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.
من فتان احتار إلى    : السحة املتلية 
31 دجـــحبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
املـــــــــــقر : حـــــي شبـــــتنتت، رقم 114، 

اـــــعقوب املـــــحصور ، الربتط. 
املسير :  الســــيد عـــــدنتن بلمجدوب.
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

5ف1418 .
12 C

SEVENTH TRAVEL
  SARL

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 

الربتط،  بــتتريخ 26 اونيو 19ف2، قـد 

املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة .

.SEVENTH TRAVEL : التسمية

الهـــدف االجتمتعي : اـــــــقدام جـــــميع 

أشـــــكتلهت،  بتخـــــتالف  الخـــــدمتت 

التـــــــواصل. 
رأســمتل الشـــــركـة : ففففف1 درهــــم 

ففف1  حـــــصة من فــــــئة  إلى  مقسـمة  

فف1 درهم للحصة الواحــدة.

 RAFAEL TAPIA الســــيد 

MONTES فف5 حصة ؛

 GARCIA SANDOVAL   السيدة

DIANA MARITZA فف5 حصة.

من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 

اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.

من فتان احتار إلى    : السحة املتلية 

31 دجـــحبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
املقر : زنقة سيتم، الشــــقة رقم 3، 

العــــــمترة رقم 6، الربتط.

 RAFAEL TAPIA املســــــــير : الســــيد

 GARCIA والسيدة   MONTES

 .SANDOVAL DIANA MARITZA
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

3ف1418.

13 C

 KABBAJ ET EL HADRAOUI

ARCHITECTES
  SARL   

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 

قـد  19ف2،  نونبر   27 بــتتريخ  الربتط، 

املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة.

 KABBAJ ET EL  : التسمية 

.HADRAOUI ARCHITECTES

الهـــدف االجتمتعي : مــــــزاولة مــــــهحة 

الهـــــحدسة املعمترية.   
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رأســمتل الشـــــركـة : ففففف1 درهــــم 
حـــــصة من فــــــئة  ففف1   إلى  مقسـمة  

فف1 درهم للحصة الواحــدة.
الســــيدة هتجــــر القبتج فف5 حصة ؛

فف5  الحضراوي  أستمة  الســــيد 
حصة.

من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 
اتريــــخ  من  أي  الحـــــهتئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجتري.
من فتان احتار إلى    : السحة املتلية 
31 دجـــحبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.
العـــــلويين،  شترع   ،26  : املـــــــــــقر 

الشـــــقة رقم 3ف، الربتط.
الســــيد ة هتجــــر القبتج    : املســــــــير 

والســــيد أستمة الحضراوي.
 : رقم التقييد بتلسجل التجتري   

  .141775
14 C

NOSTRALUX
  SARL

في  عـقد عرفـي مسـجل  بمقت�سى 
الربتط، بــتتريخ ف1 دجحبر 19ف2، قـد 
املــسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  اـم 

املحدودة .
.NOSTRALUX : التسمية

التــــصدار   : االجتمتعي  الهـــدف 
واملـــعدات  للثــــريتت  واالســـتيراد 
الكهربتئية، بيع وشراء ووضع األليتف 

البصرية، الخدمتت العتمة.
رأســمتل الشـــــركـة : ففففف1 درهــــم 
ففف1  حـــــصة من فــــــئة  إلى  مقسـمة  

فف1 درهم للحصة الواحــدة.
الســــيدة سعتد بوعالم ف55 حصة ؛
الســـــيد محمد املهدي ف15 حصة  ؛
السيدة مالك ملبتركي ف15  حصة ؛

ف15  السيد محمد اليزاد ملبتركي 
حصة.

من  ابــــتداء  ســحة   99  : املــــــــــــدة 
التأســـــيس الحـــــهتئي أي من اتريــــخ وضـــــع 

الســــجل التـــجتري.
من فتان احتار إلى    : السحة املتلية 
31 دجـــحبر من كل سحة مت عـــــدا السحة 

األولى ابتدئ من اتريخ التسجيل.

املقر : 14، زنقة األشعري، الشقة 
رقم 6ف، أڭــــــدال، الربتط.

املســــــــير : الســــيدة سعتد بوعالم. 
 : التجتري  بتلسجل  التقييد  رقم 

.141915
15 C

 ANNEXE ECOLE AL
MOTABARA I PRIVEE

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمشترك واحد

بتتريخ  العرفي  للعقد   ابعت 
قوانين  وضع  ام  19ف2  نوفمبر   26

الشركة ذات املميزات التتلية :
 ANNEXE ECOLE AL التسمية: 

.MOTABARA I PRIVEE
ذات  شركة  القتنوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشترك واحد.
املوضوع: اتعلق نشتط الشركة :
التعليم األولي، روض و حضتنة. 

و بصفة عتمة مختلف العمليتت 
املحقولة  العقترية  املتلية،  التجترية، 
وغيرا ملحقولة التي من شأنهت اوسيع 

نشتط الشركة.
املقر الرئي�سي    : حي الوحدة شترع 

الوحدة-الداخلـة.
الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.فف1 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
السيد:  بتلكتمل  املكهت  درهم  فف1 

محمد العطتر.
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

محمد العطتر ملدة غير محددة.
اإلاداع القتنوني : ام بكتتبة الضبط 
لدى املحكمة االبتدائية بوادي الذهب، 
رقم احت  19ف2  ديسمبر   12  بتتريخ 
السجل  في  واملسجل  1327-19ف2 

التجتري احت رقم 15ف15.
16 C

BLUEWTER PARK
اأسيس شركة ذات االسم الجمتعي

ابعت للعقد العرفي بتتريخ 9 ديسمبر 
ام وضع قوانين الشركة ذات  19ف2 

املميزات التتلية :

.BLUEWTER PARK : التسمية
 SOCIETE EN  : الشكل القتنوني 

.NOM COLLECTIF
املوضوع : اتعلق نشتط الشركة :

 استغالل وتسيير فحدق.
العمليتت  عتمة مختلف  وبصفة 
املحقولة  العقترية  املتلية،  التجترية، 
وغير املحقولة التي من شأنهت اوسيع 

نشتط الشركة.
العركوب  شترع   : الرئي�سي   املقر 

رقم 1ف - الداخلة.
الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.فف1 
درهم مقسمة إلى الف حصة من فئة 

فف1 درهم للحصة مقسمة كتلتتلي:
فف4  السيد لفضيل عبد الواحد 

حصة ؛
السيدة امعيف مليحة ف15 حصة ؛

ف15  حمية  ستلم  محمد  السيد 
حصة ؛

السيد الحتفظ امعيف ف15 حصة ؛
السيد محمود لفضيل ف15 حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
لفضيل عبد الواحد ملدة غير محدودة. 
اإلاداع القتنوني : ام بكتتبة الضبط 
لدى املحكمة االبتدائية بوادي الذهب، 
رقم احت  19ف2  ديسمبر   12  بتتريخ 
واملسجل في السجل  - 19ف2    1329 

التجتري احت رقم 19ف15.
17 C

GOLD RIVER RENT
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ابعت للعقد العرفي بتتريخ 19 نوفمبر 
ام وضع قوانين الشركة ذات  19ف2 

املميزات التتلية :
    .GOLD RIVER RENT :التسمية
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع: اتعلق نشتط الشركة:

كراء السيترات بدون ستئق. 
املقر الرئي�سي    : حي الحسني شترع 

االندلس رقم 46 -الداخلـة. 
الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.فف1 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

فف1 درهم املكهت بتلكتمل :

فف5  الدليمي  هيشتم  السيد 
حصة ؛

السيد عز الدان غتنمي فف5 حصة.
اإلدارة : تسير من طرف السيد: عز 

الدان غتنمي ملدة غير محددة.
ام بكتتبة   : اإلاداع القتنوني      
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر  ف1  بتتريخ  الذهب،  بوادي 
19ف2 احت رقم 19ف2-1314 واملسجل 

في السجل التجتري احت رقم14997.
18 C

STE AGDAL MATERIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمشترك واحد
اأسيس

بتتريخ العرفي  للعقد   ابعت 
قوانين  وضع  ام  19ف2-11-ف2 

الشركة ذات املميزات التتلية :
 STE AGDAL  : التسمية 

                 MATERIAUX
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمستهم واحد.
املوضوع :   اتعلق نشتط الشركة :

بيع جميع مواد البحتء.
وأشغتل  البحتء  أشغتل  جميع 

مختلفة.
العمليتت  عتمة مختلف  وبصفة 
املحقولة  العقترية  املتلية،  التجترية، 
وغير املحقولة التي من شأنهت اوسيع 

نشتط الشركة.  
املقر الرئي�سي : شترع محمد فتضل 
رقم  شقة  الثتلث  الطتبق  السماللي 

9ف  - الداخلـة.
الرأسمتل: حدد في مبلغ ففف.فف1 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
السيد  بتلكتمل  املكهت  درهم  فف1 

الحسن أبونتصر.
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

الحسن ابونتصر ملدة غير محددة
بكتتبة  ام   : القتنوني    اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف12-12-2  بتتريخ  بوادي الذهب، 
احت رقم    19ف2-1328  واملسجل في 

السجل التجتري احت رقم 17ف15.
19 C
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STE SEA FISH FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس

بتتريخ العرفي  للعقد   ابعت 

قوانين  وضع  ام  19ف28-11-2 

الشركة ذات املميزات التتلية :

.STE SEA FISH FOOD : التسمية

ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع :   اتعلق نشتط الشركة :

والشراء،  البيع  التصدار، 

األسمتك    أنواع  ملختلف  التسويق 

واملحتوجتت البحرية، اجهيزات، مواد 

عالقة  متله  كل  عتم  وبشكل  أولية 

الحقل  بتلصحتعة و التجترة البحرية، 

لحستب الغير. 

العمليتت  عتمة مختلف  وبصفة 

املحقولة  العقترية  املتلية،  التجترية، 

وغيرا ملحقولة التي من شأنهت اوسيع 

نشتط الشركة.

املقر الرئي�سي : حي القسم 1 شطر 

23 رقم 2ف  -الداخلـة.

الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.فف1 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

فف1 درهم املكهت بتلكتمل :

فف5   : الطحتن   محمد  السيد 

حصة.

فف5   : الطحتن   حسن  السيد 

حصة.

السيد:   من طرف  تسير   : اإلدارة 

حسن  والسيد  الطحتن  محمد 

الطحتن ملدة غير محددة.

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف11-12-2  بتتريخ  بوادي الذهب، 

في  واملسجل  رقم19ف1319-2  احت 

السجل التجتري احت رقم 5فف15.

20 C

 STE TECHNIQUE
 MAINTENANCE

MECANIQUE
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس

بتتريخ العرفي  للعقد   ابعت 
قوانين  وضع  ام  19ف2-12-2ف 

الشركة ذات املميزات التتلية :
 STE TECHNIQUE  : التسمية 
 MAINTENANCE MECANIQUE

. S.A.R.L
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع   : اتعلق نشتط الشركة :

إصالح السيترات.
لغسل  محطة  وتسيير  استغالل 

السيترات.
العمليتت  عتمة مختلف  وبصفة 
املحقولة  العقترية،  املتلية،  التجترية، 
وغير املحقولة التي من شتنهت اوسيع 

نشتط الشركة.
:  زنقة ابراهيم ولد  املقر الرئي�سي 
مكرر حي ام التون�سي   148 ابيه رقم 

–الداخلـة.
الرأسمتل : حدد في مبلغ ففف.فف1 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
فف1 درهم للحصة مقسمة كتلتتلي  :

املعطي حتفظ : فف5 حصـة.
حسن ملجيد : فف5  حصـة.

تسير من طرف السيد   : اإلدارة  
املعطي حتفظ ملدة غير محددة.      

بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2-12-9ف                   بتتريخ  بوادي الذهب، 
في  واملسجل  رقم19ف2-6ف13  احت 

السجل التجتري احت رقم 14985.
21 C

STE HIGH SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمشترك واحد
اأسيس

بتتريخ العرفي  للعقد   ابعت 
قوانين  وضع  ام  19ف2-12-4ف 

الشركة ذات املميزات التتلية :

                       .STE HIGH SUD : التسمية
ذات  شركة   : القتنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشترك واحد.
املوضوع :   اتعلق نشتط الشركة :

بتستغالل و تسيير فحدق. 
العمليتت  عتمة مختلف  وبصفة 
املحقولة  العقترية  املتلية،  التجترية، 
وغير املحقولة التي من شأنهت اوسيع 

نشتط الشركة.  
: حي الحسني رقم  املقر الرئي�سي   
-2ف  الطتبق الثتني شقة رقم   1427

الداخلـة.
الرأسمتل : حدد في مبلغ  ففف.فف1 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
السيد  بتلكتمل  املكهت  درهم  فف1 

ختلد الحصري.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

ختلد الحصري ملدة غير محددة
بكتتبة  ام   : القتنوني  اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2-12-9ف  بتتريخ  بوادي الذهب، 
واملسجل في  4ف13-19ف2  احت رقم 

السجل التجتري احت رقم 14981.
22 C

STE CAPSULECOM 
شركـة محدودة املسؤولية 

املقر االجتمتعي : الجزيرة مول، 
الطتبق الثتلث، مكتب 23، الجدادة

رقم التقييد في السجل التجتري :
15987

اأسيس شركـة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
في ومسجل  19ف2  أكتوبر   15 
23 أكتوبر 19ف2، ام إعداد القتنون 
األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بتملميزات التتلية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية. 
 STE  : الشركة  تسمية 

.CAPSULECOM
غـرض الشركة :  مركز الحداءات. 

إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الجزيرة  الغزو  محمد  زنقة  الرضت، 
 ،23 مكتب  الثتلث،  الطتبق  مول، 

الجدادة.

املبلغ محدد في   : رأسمتل الشركة 
ففف.ف1 درهم مقسم إلى فف1 حصة 
فف1 درهم للحصة  اجتمتعية بقيمة 

الواحدة في اسمي الشريكين : 
السيد هشتم محسين : ف3 حصة 

اجتمتعية.
ف7   : بربوشة  ختلد  السيد 

اجتمتعية.
السيد  الشركة  ادارا   : التسيير 
هشتم محسين والسيد ختلد بربوشة 

وذلك ملدة غير محدودة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  نوفمبر   7 بتتريخ  بتلجدادة 

احت رقم 24427.
خالصة وبيتن

23 C

STE MAISONBUILD 
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد 
املقر االجتمتعي : إقتمة البوشرة، 

شقة E4، عمترة 3، شترع بئر إنزران، 
الجدادة

رقم التقييد في السجل التجتري :
17ف16

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 31 نوفمبر  2019، ام إعداد القتنون 
األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بتملميزات التتلية :
محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 
 STE  : الشركة  تسمية 

  .MAISONBUILD
غـرض الشركة :

اإلنعتش العقتري.
اقدام خدمتت.

التجترة.
 نقل البضتئع والعمتل. 

إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شترع   ،3 عمترة   ،4E شقة  البوشرة، 

بئر إنزران، الجدادة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمتل 
ففف1  درهم مقسم إلى  فيففف.فف1  
درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 
للحصة الواحدة في الشريك الوحيد :
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ففف1   : السيد املصطفى لهاللي   

حصة اجتمتعية.

السيد  الشركة  ادار  التسيير: 

غير  ملدة  وذلك  لهاللي  املصطفى 

محدودة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2019 نوفمبر   22 بتتريخ  بتلجدادة 

احت رقم  24473.
خالصة وبيتن

24 C

  STE PRO ZEGHADI

MAZAGAN
 شركـة محدودة املسؤولية 

املقر االجتمتعي : إقتمة الرضت، زنقة 

محمد الغزواني، شقة 4، الجدادة
رقم التقييد في السجل التجتري :

13ف16

مؤرخ موثق  عقد   بمقت�سى 

في ومسجل   2019 نوفمبر   21  في 
31 نوفمبر 2019، ام إعداد القتنون 

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بتملميزات التتلية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية. 

 STE PRO   : الشركة  تسمية 

.ZEGHADI MAZAGAN

غـرض الشركة : اإلنعتش العقتري. 

إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شقة  زنقة محمد الغزواني،  الرضت، 

4، الجدادة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمتل 

ففف1  درهم مقسم إلى  ففف.فف1  في 

درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسمتء الشركتء : 

السيد جمتل الدان زغتدي : فف6 

حصة اجتمتعية.

فف2   : محلولي  فتيحة  السيدة 

حصة اجتمتعية.

فف1   : زغتدي  الدان  بدر  السيد 

حصة اجتمتعية.

االنسة فوزية زغتدي : فف1 حصة 

اجتمتعية.

السيد  الشركة  ادار   : التسيير 
جمتل الدان زغتدي وذلك ملدة غير 

محدودة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2019 نوفمبر   25 بتتريخ  بتلجدادة 

احت رقم  24475.
خالصة وبيتن

25 C

 STE HAND M DESING 
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
املقر االجتمتعي: شترع العلويين، 
الحجد إقتمة أدم 3، مكتزة 1، 

الجدادة
رقم التقييد في السجل التجتري :

13673
رفع رأسمتل الشركة 

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
ام  19ف2،  مترس   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
ففف.فف1  من  أي  درهم  ففف.فف4 
درهم عن طريق  ففف.فف5  درهم إلى 
الحستب الجتري للشريك الوحيد في 

الشركة.
األست�سي  القتنون  احيين  ام 

للشركة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  مترس   19 بتتريخ  بتلجدادة 

احت رقم 226.
خالصة وبيتن

26 C

 STE AGRO EL JAWDA 
شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
املقر االجتمتعي : رقم 9، السفلي، 

اجزئة اإلخالص، الجدادة
رأسمتل الشركة : ففف.فف1 درهم
رقم التقييد في السجل التجتري :

15815
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

 بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
ام  19ف2،  أكتوبر   24 في  املؤرخ 
من  للشركة  االجتمتعي  املقر  احويل 
الطتبق  اجزئة اإلخالص،   ،9 رقم    :
 ،9 رقم   : إلى  الجدادة.  الثتني، 
الجدادة. اجزئة اإلخالص،  السفلي، 

األست�سي  القتنون  احيين  ام 
للشركة. 

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  نوفمبر   21 بتتريخ  بتلجدادة 

احت رقم 24467.
خالصة وبيتن

27 C

SERVICE ANZARANE
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
املقر االجتمتعي: عمترة املهدي، شترع 

بئر أنزران، الشقة 28، الطتبق 
الثتني، الجدادة.

رقم التقييد في السجل التجتري:
14241

اأسيس شركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
7 فبراار 18ف2 ومسجل في 12 مترس 
األست�سي  القتنون  إعداد  ام  18ف2، 
لشركة محدودة املسؤولية بتملميزات 

التتلية:
محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 
 SERVICE»  : الشركة  تسمية 

.«ANZARANE
التجهيزات   -  : الشركة  غـرض 
املكتبية. - بيع القطع الصحتعية. - بيع 

مواد البحتء بتلتقسيط.
عمترة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
املهدي، شترع بئر أنزران، الشقة 28، 

الطتبق الثتني، الجدادة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمتل 
ففف1  درهم مقسم إلى  ففف.فف1  في 
درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد : 
الستكن بحي  السيد أحمد دواح 
الشتطئ،  رحتل  سيدي  الشرف، 

برشيد : ففف1 حصة اجتمتعية.
السيد  الشركة  ادار   : التسيير 

أحمد دواح وذلك ملدة غير محدودة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
18ف2  مترس   26 بتتريخ  بتلجدادة 

احت عدد 22498.  
خالصة وبيتن

28 C

FOR C.B
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

املقر االجتمتعي: اجزئة الحجد 2، 

V21، السفلي، الجدادة
رأسمتل الشركة : ففف.ف3 درهم
رقم السجل التجتري : 375ف1

تعداالت
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

امت  19ف2،  نوفمبر   8 في  املؤرخ 

التعداالت التتلية : 

 FOR» شركة  شركتء  افويت   -

الشركة  في  حصصهم  جميع   «C.B

لفتئدة  اجتمتعية  حصة   فف3( 

السيد عبد اللطيف القبتبي.

اللطيف  عبد  السيد  تعيين   -

القبتبي كمسير للشركة بعد استقتلة 

السيد رشيد البيت.

تغيير الشكل القتنوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

األست�سي  القتنون  احيين  ام   -

للشركة.

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  نوفمبر   19 بتتريخ  بتلجدادة 

احت رقم ف2445.
خالصة وبيتن

29 C

NOUMARINE SERVICES
شركـة محدودة املسؤولية 

املقر االجتمتعي: دوار القراقشة، 

جمتعة موالي عبد هللا، ص.ب. 

192، الجدادة
رقم التقييد في السجل التجتري:

3فف16

اأسيس شركـة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 28 في  ومسجل  19ف2  أكتوبر   23  
القتنون  إعداد  ام  19ف2،  أكتوبر 

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بتملميزات التتلية:
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محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

تسمية الشركة: 

«NOUMARINE SERVICES» 

غـرض الشركة: األشغتل البحرية. 

دوار  االجتمتعي:  املقر  عحوان 

جمتعة موالي عبد هللا،  القراقشة، 

ص.ب. 192، الجدادة.
املبلغ محدد في  رأسمتل الشركة: 

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسم الشركتء: 

حصة  ف34  نوى:  السيدة أسمتء 

اجتمتعية.

حصة  ف33  نوى:  أاوب  السيد 

اجتمتعية.

ف33  نوى:  الكريم  عبد  السيد 

حصة اجتمتعية.

السيدة  الشركة  ادار  التسيير: 

أسمتء نوى وذلك ملدة غير محدودة.

بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  نونبر   19 بتتريخ  بتلجدادة 

احت عدد 24457.
خالصة وبيتن

30 C

 MASTER SHIPPING

AGENCY
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

املقر االجتمتعي: شقة رقم 6، 

السفلي، إقتمة اتسر، شترع محمد 

الستدس، الجدادة.
رقم التقييد في السجل التجتري:

7فف16

اأسيس شركـة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

في  ومسجل  19ف2  22 أكتوبر  في 
28 أكتوبر 19ف2، ام إعداد القتنون 

األست�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بتملميزات التتلية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

 MASTER»  : الشركة  تسمية 
.«SHIPPING AGENCY

السفن  وكتلة   : الشركة  غـرض 
األجحبية. - نقل البضتئع للغير. 

شقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شترع  إقتمة اتسر،  السفلي،   ،6 رقم 

محمد الستدس، الجدادة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمتل 
ففف5  درهم مقسم إلى  ففف.فف5  في 
درهم  فف1  بقيمة  اجتمتعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد: 
ففف5   : الغواش  سعيد  السيد 

حصة اجتمتعية.
السيد  الشركة  ادار   : التسيير 
غير  ملدة  وذلك  الغواش  سعيد 

محدودة.
بكتتبة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
19ف2  نوفمبر  ف2  بتتريخ  بتلجدادة 

احت عدد ف2446.
خالصة وبيتن

31 C

CHERKAOUI ETUDES
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
املقر االجتمتعي : شترع عبد الكريم 
الخطتبي، إقتمة مزكتن، الطتبق 
األول، شقة ف1، اجزئة الحجد 2، 

الجدادة.
رأسمتل الشركة : ففف.ف5 درهم
رقم السجل التجتري : 13841

تعداالت
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
امت  19ف2،  سبتمبر   5 في  املؤرخ 

التعداالت التتلية : 
شرقتوي  سعد  السيد  افويت   -
لفتئدة  اجتمتعية  حصة   ف25( 

السيد شعيب حمداني.
حمداني  شعيب  السيد  تعيين   -

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
شترع   : إلى  الشركة  مقر  نقل   -
إقتمة مزكتن،  عبد الكريم الخطتبي، 
اجزئة  ف1،  شقة  األول،  الطتبق 

الحجد 2، الجدادة.

األست�سي  القتنون  احيين  ام   -

للشركة.

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

19ف2  نوفمبر   21 بتتريخ  بتلجدادة 

احت رقم 1فف1.
خالصة وبيتن

32 C

SERVICE ANZARANE
شركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد 
رأسمتلهت : ففف.فف1 درهم

املقر االجتمتعي : عمترة املهدي، 

شترع بئر أنزران، الشقة 28، الطتبق 

الثتني، الجدادة
رقم التقييد في السجل التجتري :

14241
رفع رأسمتل الشركة

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

ام  19ف2  أكتوبر   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

ففف.فف1  من  أي  درهم  ففف.فف4 

درهم إلى ففف.فف5 درهم،  عن طريق 

على  واملستحقة  الرائجة  الداون 

الشريك الوحيد.

اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 

لدى  الضبط  بكتتبة  القتنوني 

املحكمة االبتدائية بتلجدادة بتتريخ 

14 نوفمبر 19ف2 احت رقم 24446.
خالصة وبيتن

33 C

املركز الجهوي لالستثمتر 

جهة الدار البيضتء- سطتت

 ملحقة برشيد(

SOFIA PLASTIQUE MAROC
 SARL AU

عليه  مصتدق  عقد  بمقت�سى 

ببرشيد ام  19ف2  نوفمبر   22 بتتريخ  

ذات  لشركة  األست�سي  الحظتم  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي احمل الخصتئص   التتلية :

 SOFIA PLASTIQUE»  :  التسمية  

.«MAROC SARL AU

ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

صحتعة   : االجتمتعي  الهدف   
املحتجتت البالستيكية.

رأس املتل : حدد رأسمتل الشركة 
بمبلغ ففف.فف1  درهم في اد :

- حسن اتبت : ففف.فف1  درهم.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة   -

التأسيس النهتئي.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل عتم.
ف4 املحطقة  : رفم  املقر االجتمتعي 

الصحتعية برشيد.
التسيير  حق  أعطي   : التسيير   

للسيد حسن اتبت ملدة غير محددة.
اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
القتنوني بتملحكمة االبتدائية ببرشيد 
ام  كمت  19ف11/2ف4  رقم  احت 
التجتري  بتلسجل  الشركة  تسجيل 
احت عدد  19ف2  ديسمبر   4 بتتريخ 

    .13239
34 C

املركز الجهوي لالستثمتر 

جهة الدار البيضتء- سطتت

 ملحقة برشيد(

 JUVE CAR 
SARL AU

عليه  مصتدق  عقد  بمقت�سى   
ببرشيد ام  19ف2  نوفمبر   19 بتتريخ  
ذات  لشركة  األست�سي  الحظتم  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي احمل الخصتئص   التتلية :
JUVE CAR SARL AU :  التسمية  
ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
 الهدف االجتمتعي : كراء السيترات 

بدون ستئق.
رأس املتل: حدد رأسمتل الشركة 

بمبلغ ففف.فف1  درهم في اد :
- زهير مخيفي :  ففف.فف1  درهم 

من  ابتداء  سحة   99  : املدة   -
التأسيس النهتئي.

من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 
31 ديسمبر من كل عتم.
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زنقة  9ف1  رفم   : املقر االجتمتعي 
بالل حي الزهراء برشيد.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير   
غير  ملدة  حمزة  الستملية  بن  للسيد 

محددة.
اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
القتنوني بتملحكمة االبتدائية ببرشيد 
ام  كمت  19ف29/2ف4  رقم  احت 
التجتري  بتلسجل  الشركة  تسجيل 
عدد  احت  19ف5/12/2ف  بتتريخ 

    .13249
35 C

املركز الجهوي لالستثمتر 

جهة الدار البيضتء- سطتت

 ملحقة برشيد(

AVENUE CAR 
SARL AU

عليه  مصتدق  عقد  بمقت�سى   
بتتريخ  ف2 نوفمبر 19ف2 بتلحواصر ام 
ذات  لشركة  األست�سي  الحظتم  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي احمل الخصتئص التتلية :
 AVENUE CAR SARL :  التسمية  

.AU
ذات  شركة   : القتنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
 الهدف االجتمتعي :

رأس املتل : حدد رأسمتل الشركة 
بمبلغ ففف.فف3  درهم في اد :

- حسن مسرور  ففف.فف3  درهم.
من  ابتداء  سحة   99  : املدة   -

التأسيس النهتئي.
من فتان احتار إلى   : السحة املتلية 

31 ديسمبر من كل عتم.
4 دكتن  -4 : رفم  املقر االجتمتعي 
حمزة  اجزئة  السفلي  الطتبق   )87

الدروة.
التسيير  حق  أعطي   : التسيير   
للسيد حسن مسرور ملدة غير محددة.
اإلاداع  ام   : القتنوني  اإلاداع 
القتنوني بتملحكمة االبتدائية ببرشيد 
ام  كمت  19ف96/2ف3  رقم  احت 
التجتري  بتلسجل  الشركة  تسجيل 
احت عدد  19ف2.  نوفمبر   28 بتتريخ 

    .13227
36 C

STE CECONA SARL

STE AZLAF PACKING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE CECONA SARL

شترع جيش امللكي رقم 74 الحتظور ، 

ففف62، الحتظور املغرب

 STE AZLAF PACKING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مركز 

ازالف الدريوش مركز ازالف 

الدريوش 62253 الدريوش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقيي²د في السجل التجتري : 

31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AZLAF PACKING SARL

تغليف   -  : غرض الشركة بإاجتز 

الفواكه الجتفة

 - تعبئة زيت الزيتون.

 -إنتتج وتسويق البذور والحبتاتت.

التعبئة  معدات  اصدار   -

والتغليف واملحتجتت الغذائية.

مركز   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ازالف الدريوش مركز ازالف الدريوش 

62253 الدريوش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ف95    : السيد نور الدان بجحتن 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف5    : املرشوحي  نجيم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف95   : السيد نور الدان بجحتن   

بقيمة فف1 درهم.

السيد نجيم املرشوحي : ف5 بقيمة 

فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد نور الدان بجحتن عحوانه ا( 

 62253 الدريوش   ازالف  مركز 

الدريوش املغرب.

السيد نجيم املرشوحي عحوانه ا( 

دوار االمغيت جمتعة اتستفت إقليم 

الدريوش  62253 الدريوش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدان بجحتن عحوانه ا( 

 62253 الدريوش   ازالف  مركز 

الدريوش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدريوش   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 31.

1I

INFOPLUME

FRIENDS COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INFOPLUME

149 شترع محمد الختمس اقتمة 

ميموزا 1 رقم 17 ، فففف9، طحجة 

املغرب

FRIENDS COFFEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي محل رقم 

96 مكرر الطتبق األر�سي  1 سوالر 

ب بنيطو  نجزئة 2، زنقة  فتس - 

فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.95951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر  4ف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  FRIENDS COFFEE الشريك الوحيد

درهم ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 

 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي محل رقم 
96 مكرر الطتبق األر�سي  1 سوالر ب 
بنيطو  نجزئة 2، زنقة  فتس - فففف9 
ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  طحجة 

النشتط.
و حدد مقر التصفية ب محل رقم 
96 مكرر الطتبق األر�سي  1 سوالر ب 
بنيطو  نجزئة 2، زنقة  فتس - فففف9 

طحجة املغرب. 
و عين:

و  بحعيتد  شتهين   السيد ة(  
الطتبق  بتستور  شترع   23 عحوانه ا( 
8 فففف9 طحجة املغرب  الثتلث رقم 

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
محل   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 
 1 األر�سي   الطتبق  مكرر   96 رقم 
سوالر ب بنيطو  نجزئة 2، زنقة  فتس
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8454 - 228589.
2I

INFOPLUME

 IMMOBILIARIA FEZ
TANGETANIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

INFOPLUME
149 شترع محمد الختمس اقتمة 

ميموزا 1 رقم 17 ، فففف9، طحجة 
املغرب

 IMMOBILIARIA FEZ
TANGETANIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 29 ملتقى  

شترع  محمد عبدو وزنقة فتس - 
فففف9 طحجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

31ف2.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  متي   14 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
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البقتلي   سحتء   السيد  ة(  افويت 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  83ف.7 
السيد  ة(  لفتئدة   حصة   14.165
متي   14 بتتريخ  الغزاوي  مصطفى 

19ف2.
افويت السيد  ة(  فيصل الغزاوي 
أصل  من  اجتمتعية  حصة   8.748
السيد  ة(  لفتئدة   حصة   11.664
سميرة التليدي بتتريخ 14 متي 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8453 - 228588.
3I

COLLECTION BUILDING SARL

 COLLECTION BUILDING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

COLLECTION BUILDING SARL
2-4 شترع عالل بن عبد هللا اطوان، 

ففف93، اطوان املغرب
 COLLECTION BUILDING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الدازة 
شترع دكتلة زنقة 15 مترايل - ف9315 

مترايل املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.22877

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  نونبر   15 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( حتام  الخطيب 
 33 أصل  من  اجتمتعية  حصة   16
عبد االله  السيد  ة(  حصة لفتئدة  

أقشوشو بتتريخ 15 أكتوبر 19ف2.
افويت السيد  ة( حتام  الخطيب 
 33 أصل  من  اجتمتعية  حصة   17
عزيز   السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

أزروال بتتريخ 15 أكتوبر 19ف2.
هيثم  محمد  السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة   33 السلموني 
السيد  ة(  حصة لفتئدة    33 أصل 
عبد االله أقشوشو بتتريخ 15 أكتوبر 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   29 بتتريخ  االبتدائية بتطوان  

19ف2 احت رقم 3832.

4I

JURISMAG SARL

BS MAROC  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع اتبع لشركة اجترية اوجد 

مقرهت االجتمتعي بتملغرب

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen , Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

BS MAROC  SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: محل 

رقم 25، إقتمة  ريتض  أنفت، شترع 

بوركون،  البيضتء أنفت  - فففف2 

الدار البيضتء املغرب .

«إغالق فرع اتبع لشركة اجترية 

اوجد مقرهت االجتمتعي بتملغرب»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.135499

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر   11 في  املؤرخ 

  BS MAROC إغالق فرع اتبع لشركة

في  والكتئن عحوانه   - تسميته   SARL

أسيمت  التجتري  املركز    ، ب   7 رقم 

اتركة  - فففف4 مراكش  املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 31 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 718951.

5I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

«MOUDAZ»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجدادة املغرب

«MOUDAZ» شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 155، 

اجزئة القدس، الجدادة. - ففف24 

الجدادة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.14525

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  3ف دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد «MOUDAZ»  مبلغ 

وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

اجزئة   ،155 رقم  اإلجتمتعي  مقرهت 

القدس، الجدادة. - ففف24 الجدادة 

تسويق محتوجتت   : املغرب نتيجة ل 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 155، 

ففف24   - الجدادة.  القدس،  اجزئة 

الجدادة. املغرب. 

و عين:

و  العز   ام  محمد    السيد ة( 

ففف24 الجدادة  عحوانه ا( الجدادة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24547.

6I

FHF

BOITALOC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

FHF

 N21 LOT YOUSRA, APPT 7 ، 0،

CASA MAROC

BOITALOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة فيتت 

رقم 28 شترع الحسن الثتني ، طريق 

الدارالبيضتء - . الربتط املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

11ف124.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  نونبر  7ف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ففف.2 

«ففف.ففف.1 درهم» إلى «ففف.ففف.3 

مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بتلربتط  

19ف2 احت رقم ف348ف1.

7I

CABINET BAHMAD

SÉQUOIA INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 

ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش 

إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 

ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش، 

فففف4، مراكش املغرب

SÉQUOIA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية   166

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مراكش 

بالزا، عمترة د شقة ب الطتبق االول 

جليز -  فففف4  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

921فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SÉQUOIA INVEST

التطوير   : بإاجتز  غرض الشركة 

العقتري.

مراكش   : املقر االجتمتعي  عحوان 

بالزا، عمترة د شقة ب الطتبق االول 

جليز -  فففف4  مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.26ف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 41 السيد ميير أزروال  عحوانه ا( 

زنقة ليبي اجزئة بترانفت انفت  فففف2 

الدار البيضتء  املغرب.

السيد امرام أزروال  عحوانه ا(  2 

زنقة احمد الشر�سي بوركون  فففف2 

الدار البيضتء  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 41 السيد ميير أزروال  عحوانه ا( 

زنقة ليبي اجزئة بترانفت انفت  فففف2 

الدار البيضتء  املغرب.

السيد امرام أزروال  عحوانه ا(  2 

زنقة احمد الشر�سي بوركون  فففف2 

الدار البيضتء  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 127ف11.

8I

ADVISORIS

أكريليف

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux, N°5

 avenue des pléiades résidence

 IMRANE RDC APPT B1,

 ،Casablanca ، 20100

CASABLANCA MAROC

أكريليف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 19، زنقة 

هنري مونرو، حي فتل فلوري -  

ف39ف2 الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

4ف96ف394

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

أكريليف.

-اربية   : بإاجتز  الشركة  غرض 

األبقتر،األغحتم والدواجن.

-إنتتج و تسويق محتوجتت املزرعة

-تسيير،إمتالك و إستتمتر األرا�سي 

الزراعية

املحتوجتت  تسويق  و  -إنتتج 

الزراعية

إمتالك و بيع املعدات و  -إاجتر، 

اللوازم الزراعية.

 ،19  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
زنقة هنري مونرو، حي فتل فلوري -  

ف39ف2 الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : الفداوي  عمر  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الفداوي  عمر  السيد 

ف41ف2  الوازيس  العيون  14،زنقة 

الدارالبيضتء  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  الفداوي  عمر  السيد 

ف41ف2  الوازيس  العيون  14،زنقة 

الدارالبيضتء  املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  البيضتء  بتلدار   التجترية 

15 نونبر 19ف2 احت رقم -.

9I

ZOHASI SAHARA

STE AHL CHEIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شترع مزوار، حي الفتن، 

العيون، فففف7، العيون املغرب

 STE AHL CHEIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مداحة 25 

مترس بلوك Y رقم 52ف1 - فففف7 

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

3ف1ف3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AHL CHEIN

ستيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

غيتر  قطع  وبيع  وشراء  واصدار 

السيترات واألعمتل املختلفة ،

تسويق اللوازم واملعدات املكتبية 

، معدات الكمبيوار ،

مختلف  من  واملعدات  اللوازم 

املحتجتت ، التجترة في جميع املحتجتت 

واملعدات املكتبية والصحتعية.

واستئجتر  وإصالح  وبيع  شراء 

املستحدات  اصوير  آالت  وصيتنة 

والطتبعتت

لإلنشتءات  الطبتعة  أعمتل 

 ، العتمة  اإلنشتءات   ، املختلفة 

واإلدارية  السكحية  املبتني  إنشتءات 

 ، املستعدة  األعمتل   ، والصحتعية 

العقترات من البتطن ، منشآت البحتء 

البحتء  ومواد  محتجتت  وبيع  شراء   ،

واألدوية العتمة ، الترويج العقتري ....

عحوان املقر االجتمتعي : مداحة 25 

فففف7   - 52ف1  رقم   Y مترس بلوك 

العيون املغرب.
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أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد محمد فتضل دادة :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

دادة  فتضل  محمد  السيد 

عحوانه ا( الحي االداري زنقة اعوينت 

اركز رقم 5ف فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

دادة  فتضل  محمد  السيد 

عحوانه ا( الحي االداري زنقة اعوينت 

اركز رقم 5ف فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 9ف دجحبر 

19ف2 احت رقم 2977/19.

Iف1

ICBS

 MAISON D‘HÔTES EL

GHANDOURI

إعالن متعدد القرارات

ICBS

 avenue mohamed V etage 8 n°

 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc

 Maison d‘hôtes El Ghandouri

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 27 حي 

محصور الذهبي رقم 8 طحجة  - 

فففف9 طحجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.34791

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 7ف نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

من   للشركة  اإلجتمتعي  املقر  احويل 

8 طحجة  27 حي محصور الذهبي رقم 

إلى املحطقة السيتحية الغحدوري 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي:  

تغيير تسمية الشركة من ميزو دوت 

الغحدوري إلى أوطيل الغحدوري

على  احص  الذي   :3 رقم  قرار 

إلى  الشركة  نشتط  تغيير  متالي:  

الفحدقة،ملعب للريتظة،العالج بميته 

مطعم  و  اجميل،مقهى  البحر،مركز 

بتلفحدقة  املتعلقة  األنشطة  وجميع 

بشكل عتم

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

الذي احص   :2 بحد رقم بحد رقم 

*احدادا الفحدقة،ملعب  على متالي: 

البحر،مركز  بميته  للريتظة،العالج 

وجميع  مطعم  و  اجميل،مقهى 

بشكل  بتلفحدقة  املتعلقة  األنشطة 

عتم

الذي احص   :3 بحد رقم بحد رقم 

أوطيل  الشركة:  تسمية  متالي:  على 

الغحدوري

الذي احص   :4 بحد رقم بحد رقم 

للشركة  اإلجتمتعي  املقر  متالي:  على 

السيتحية  املحطقة  في طحجة  محدد 

الغحدوري.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8452.

11I

اامتنية الزيتون

ررونك لوكف

نتيجة بيع االصل التجتري املسمى 

فرونك  الشركة  قتمت  هوس  زين 

لوكف بتشطيب على هدا االصل من 

السجل التجترى رقم 58193املسجل 

بتملحكمة التجترية بمراكش 

12I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE TECHNIC STEEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

STE TECHNIC STEEL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : زنقة 4ف 

رقم 28 حي االمل - فففف5 مكحتس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.32431

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  18ف2  نونبر   28 في  املؤرخ 

 STE TECHNIC STEEL SARL حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعحوان  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 

مقرهت اإلجتمتعي زنقة 4ف رقم 28 حي 

االمل - فففف5 مكحتس املغرب نتيجة 

الغالق نهتئي.

و عين:

السيد ة( لهاللي  محمد و عحوانه ا( 

فتس  ف5فف3  حي اات سقتط فتس 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

4ف  وفي زنقة  18ف2  نونبر   28 بتتريخ 

مكحتس  فففف5   - حي االمل   28 رقم 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  4ف  بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 5549.

13I

IMI DEVELOPER

IMI DEVELOPER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القتنوني للشركة

IMI DEVELOPER

39-41، شترع محمد الختمس، 

الطتبق الثتلث ، فففف2، 

الدارالبيضتء املغرب

IMI DEVELOPER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عحوان مقرهت االجتمتعي 41-39, 

شترع محمد الختمس الطتبق الثتلث 

- فففف2 الدارالبيضتء .

احويل الشكل القتنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف9ف29.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 5ف اوليوز 17ف2 ام احويل 

الشكل القتنوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 26 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

شتحبر 17ف2 احت رقم 4ف6448فف.

14I
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TWIN ROCH BREAKER

  TWIN ROCK BREAKER 
T.R.B

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

TWIN ROCH BREAKER

 TANJA BALIA , 757

 LOTISSEMENT ALAOUI -

 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 TWIN ROCK BREAKER ) T.R.B  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 TANJA وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 BALIA 757 LOTISSEMENT

 ALAOUI - TANGER TANGER

90000 TANGER MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2283ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر  ف3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TWIN   : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.ROCK BREAKER ( T.R.B

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 REPARATION DES BRISES

.ROCHES

 TANJA  : املقر االجتمتعي  عحوان 

 BALIA 757 LOTISSEMENT

 ALAOUI - TANGER TANGER

TANGER MAROC فففف9.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد عبد الصمد الوهبي :  فف1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الوهبي  الصمد  عبد  السيد 

رقم   7 زنقة  طترق  حي  عحوانه ا( 

البيضتء  الدار  فففف2  برنو�سي   46

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوهبي  الصمد  عبد  السيد 

رقم   7 زنقة  طترق  حي  عحوانه ا( 

البيضتء  الدار  فففف2  برنو�سي   46

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بطحجة   التجترية 

رقم  احت  19ف2  دجحبر  9ف 

33512ف611119ف4.

15I

MARCHICA CONSEIL

 HIMODIS IMPORT EXPORT

SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شترع طوكيو، الطتبق 1، شقة 

1، الحتظور. ، ففف62، الحتظور 

املغرب

 HIMODIS IMPORT EXPORT

SARL/AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار رجت 

فتهلل، بوعرك، قلعية ، الحتظور - 

23ف62 الحتظور املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

19415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 HIMODIS IMPORT EXPORT

.SARL/AU

غرض الشركة بإاجتز : 

استيراد و اصدار البضتئع..

دوار رجت   : عحوان املقر االجتمتعي 

 - الحتظور   ، قلعية  بوعرك،  فتهلل، 

23ف62 الحتظور املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد إبراهيم عزوز    

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد إبراهيم عزوز    عحوانه ا( 

بوعرك،   ،36 سكتور الحتظور بلوك 

الحتظور 23ف62 الحتظور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إبراهيم عزوز    عحوانه ا( 

بوعرك،   ،36 سكتور الحتظور بلوك 

الحتظور 23ف62 الحتظور املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3482.

16I

EL FACHTALI CONSEIL

TRANSAHARA TPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقتمة فتس الطتبق التتني شقة رقم 

9 شترع موالي عبد هللا  مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

 TRANSAHARA TPT

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة 

كميليت دار الضمتنة الطتبق األول 

شقة 13 مكتب رقم أ1- - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

969فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  ف2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TRANSAHARA TPT

الترويج   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الحقل لآلخرين و أشغتل البحتء .

عمترة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

األول  الطتبق  الضمتنة  دار  كميليت 

فففف4   - أ1-  رقم  مكتب   13 شقة 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1 حصة    : السيد علي راجي 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 94 عحوانه ا(  راجي  علي  السيد 

فففف4  شترع محمد الختمس جيليز 

مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 94 عحوانه ا(  راجي  علي  السيد 

فففف4  شترع محمد الختمس جيليز 

مراكش املغرب.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 188ف11.

17I

MOUSSAOUI HAJJI

 SAHARA SAFARI

ADVENTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 SAHARA SAFARI ADVENTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قصر 

مرزوكة جمتعة الطتوس الريصتني - 

ف5245 الريصتني املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

13447

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 28 

نونبر 19ف2 ام إعداد القتنون 

األست�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SAHARA SAFARI ADVENTURE

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الدراجتت ربتعية الدفع.

قصر   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 - مرزوكة جمتعة الطتوس الريصتني 

ف5245 الريصتني املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد لحسن بحدك :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : بحدك  الدان  نور  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  بحدك  لحسن  السيد 

الريصتني  الطتوس  مرزوكة  قصر 

ف5245 الريصتني املغرب.

السيد نور الدان بحدك عحوانه ا( 

الريصتني  الطتوس  اتبوميتت  قصر 

ف5245 الريصتني املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  بحدك  لحسن  السيد 

الريصتني  الطتوس  مرزوكة  قصر 

ف5245 الريصتني املغرب

السيد نور الدان بحدك عحوانه ا( 

الريصتني  الطتوس  اتبوميتت  قصر 

ف5245 الريصتني املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 332.

18I

FICACENTRE

R & B SYNTHESIS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FICACENTRE

 RUE IBN AL BACHIR

 RESIDENCE MOHAMED

 AMINE 3EME ETAGE N°6

 AVENUE DES FAR  DE ، 30000،

FES MAROC

  R & B SYNTHESIS 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة  ابن 

البشير شترع الجيش امللكي اقتمة 

محمد امين الطتبق 2 رقم 2 - 

فففف3 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 R & B  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

. SYNTHESIS

 -   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الصحتعة  مجتل  في  االستشترة 

الجلداة

- االستراد و التصدار

لللصحتعة  الكمتوية  املواد  بيع   -

الجلداة و املدابغ

- بيع الجلد.

عحوان املقر االجتمتعي : زنقة  ابن 

اقتمة  امللكي  الجيش  شترع  البشير 

محمد امين الطتبق 2 رقم 2 - فففف3 

فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 VALLTER BALDO السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1  : 

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 VALTER BALDO السيد 

ااطتلي  ففففف   ااطتلي  عحوانه ا(  

ااطتلية.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 VALTER BALDO السيد 

ااطتلي  ففففف   ااطتلي  عحوانه ا(  

ااطتلية

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  6ف  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 3893.

19I

فيد بيست كونسيلتين

KHALIFA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعتدة شترع موالي اسمتعيل 

زنقة بركتن رقم 1ف الطتبق االول ، 

فففف7، العيون املغرب

KHALIFA FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

احمد حيضر حي الجداد بدون 

رقم طرفتاة شترع احمد حيضر حي 

الجداد بدون رقم طرفتاة فففف7 

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

26619

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعداد  ام  ف2ف2  احتار  3ف  في 

ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

التتلية: بتملميزات  الوحيد 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.KHALIFA FISH

غرض الشركة بإاجتز : بيع وشراء 

االسمتك وانشطة اخرى.
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شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
بدون  الجداد  حي  حيضر  احمد 

رقم طرفتاة شترع احمد حيضر حي 

فففف7  طرفتاة  رقم  بدون  الجداد 

العيون املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : الخيتطي  سيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الخيتطي  سيد  السيد 

شترع بئر انزران حي االداري بدون رقم 

طرفتاة فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  الخيتطي  سيد  السيد 

شترع بئر انزران حي االداري بدون رقم 

طرفتاة فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

احتار  4ف  بتتريخ  االبتدائية بتلعيون  

ف2ف2 احت رقم 38/19.

Iف2

مكتب املتني للمحتسبة و التدبير

 CENTRO ORTO

PARAMEDICO BADR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

مكتب املتني للمحتسبة و التدبير

ستحة نفترا 3 اقتمة ستن 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، ف4فف9، 

طحجة املغرب
 CENTRO ORTO PARAMEDICO

BADR  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع أبو 
داود الدهيري ، الطتبق األر�سي من 

االقتمة بدر الكبرى رقم ف2 -
 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1979ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 CENTRO ORTO PARAMEDICO

. BADR

هدف   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الشركة هو التجترة والتوزيع ملعدات 

االجهزة  وجميع  العظتم  اقويم 

وكذلك  املجتل  بذلك  املتعلقة 

بتستثحتء  صيدلية  شبه  املحتجتت 

الك املحتجتت التي اختص بهت امليدان 

االكسسوارات  وكذلك  الصيدالني، 

للتقويم  الصحتعية  واألعضتء 

واملستحضرات التجميل ومستلزمتت 

الحظتفة والحمية الشخصية الخ.

التجترة واستئجتر ألي تشكيلة من 

املعدات واملواد الطب املنهي للرعتاة 

الصحية ولألفراد.

ونقل  وإنشتء  واستغالل  اقتحتء 

أي براءة اختراع او ارخيص او عالمة 

بمت  صلة  أي  لهت  اكون  قد  اجترية 

سبق.

اوزيع  أو  بيع  أو  أي عملية شراء 

أو  اصدار  أو  استيراد  أو  تسويق  أو 

أو  مواد ختم  تعبئة ألي  أو  معتلجة 

سلع أو عمليتت أو معدات أو ملحقتت 

من أي نوع كتنت قد اكون مرابطة 

بشكل مبتشر أو غير مبتشر بتألهداف 

أعاله. 

العمليتت  جميع  أعم،  وبشكل 

و  املتلية  و  التجترية  و  الصحتعية 

املدنية و املتلية و العقترات التي قد 

غير  أو  مبتشر  بشكل  مرابطة  اكون 

أعاله  إليهت  املشتر  بتألهداف  مبتشر 

أو بأي هدف مشتبه أو ذي صلة من 

املحتمل أن ادعم اطور الشركة.

عحوان املقر االجتمتعي : شترع أبو 

الطتبق األر�سي من   ، داود الدهيري 

االقتمة بدر الكبرى رقم ف2 - . طحجة 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : الطتهري  يسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(   الطتهري  يسن  السيد 

1 رقم  شترع بئر انزاران ع غرنتطة ط 

1 . طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(   الطتهري  يسن  السيد 

1 رقم  شترع بئر انزاران ع غرنتطة ط 

1 . طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   28 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228139.

21I

STE FIDUKARS SARL

تساكات ترونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

تستكتت ارونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الوات دوار 

اعرابن - ففف45 ورزازات املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

38ف655/1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : تستكتت 

ارونس.

الحقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

لحستب الغير

كراء االليتت.

الوات   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

دوار اعرابن - ففف45 ورزازات املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد اخحتور عبد الكريم :  فف1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 السيد اخحتور عبد الكريم : فف1 

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

الكريم  عبد  اخحتور  السيد 

عحوانه ا( دوار اغريس الوات ففف45 

ورزازات املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم  عبد  اخحتور  السيد 

عحوانه ا( دوار اغريس الوات ففف45 

ورزازات املغرب.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بورزازات  بتتريخ ف1 دجحبر 

19ف2 احت رقم 2255.

22I

سبير كتفي

سبير  كافي  4)/4)
شركة التضتمن

حل شركة

سبير كتفي

ملحتميد س 424 ، فففف4، مراكش 

املغرب

سبير  كتفي  24/24 شركة 

التضتمن في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ملحتميد 

س 424  مراكش املغرب - فففف4 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.19461

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 9ف أكتوبر 19ف2 اقرر حل 

  24/24 كتفي   شركة التضتمن سبير  

مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 

  424 س  ملحتميد  اإلجتمتعي  مقرهت 

مراكش  فففف4   - املغرب  مراكش 

املغرب نتيجة ل : عدم وجود مبيعتت.

و حدد مقر التصفية ب ملحتميد 

فففف4   - مراكش املغرب    424 س 

مراكش املغرب. 

و عين:

و  سمور  غتدل    السيد ة( 

مراكش    424 ملحتميد س  عحوانه ا( 

املغرب  مراكش  فففف4   املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

17 أكتوبر  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 8729.

23I

FIDUCIAIREJAD

TRACIM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIREJAD

 AV ALLAL EL FASSI IMM

 HATIM 3ETAGE APPT N° 14

MARRAKECH، 40000، مراكش 

MAROC

TRACIM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي السعداين 

1ف عمترة -ب- رقم 16 حي أزلي - 

فففف4 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.79617

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر  7ف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TRACIM SARL الوحيد  الشريك 

درهم  ففف.فف1  مبلغ رأسمتلهت    AU

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي السعداين 
 - أزلي  حي   16 رقم  -ب-  عمترة  1ف 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش  فففف4 

قرار الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب السعداين 
 - أزلي  حي   16 رقم  -ب-  عمترة  1ف 

فففف4 مراكش املغرب. 

و عين:

و  اعمر  بن  محمد   السيد ة( 

-ب-  عمترة  1ف  السعداين  عحوانه ا( 
مراكش  فففف4  أزلي  حي   16 رقم 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 277ف11.

24I

FIDUCIAIREJAD

 ELECTRICITE SAHRAOUI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 AV ALLAL EL FASSI IMM

 HATIM 3ETAGE APPT N° 14
MARRAKECH، 40000، مراكش 

MAROC
 ELECTRICITE SAHRAOUI SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد في طور 
التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي درب بن 
الصغير سيدي الزوين أات اامور 
الودااة - فففف4 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

811ف8.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر  5ف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ELECTRICITE الوحيد  الشريك 
مبلغ    SAHRAOUI SARL AU
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
الصغير  بن  درب  اإلجتمتعي  مقرهت 
الودااة  اامور  أات  الزوين  سيدي 
 : مراكش املغرب نتيجة ل  فففف4   -

قرار الشريك الوحيد.
و حدد مقر التصفية ب درب بن 
اامور  أات  الزوين  سيدي  الصغير 

الودااة - فففف4 مراكش املغرب. 
و عين:

و  الزيتوني  محمد    السيد ة( 
سيدي  الصغير  بن  درب  عحوانه ا( 
فففف4  الودااة  اامور  أات  الزوين 
مراكش املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 278ف11.

25I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

TELCAM MAROC

إعالن متعدد القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

TELCAM MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي:  شترع آنفت 

الطتبق العتشر الشقة رقم خمسة 

عشر  - ف4فف2 الدار البيضتء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.255441

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

األست�سي  القتنون  صيتغة  إعتدة 

للشركة

على  احص  الذي   :2 رقم  قرار 

متالي: احيين و ابني القتنون األست�سي 

الجداد

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 4: الذي احص على متالي: 

املقر اإلجتمتعي للشركة

على  احص  الذي   :26 رقم  بحد 

متالي: كيفية اوزيع األربتح الصتفية

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  البيضتء   بتلدار  التجترية 

رقم  احت  19ف2  دجحبر   13

ف72343 35895).

26I
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مستأمحة املتحبي للمحتسبة

EGY GLOBALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مستأمحة املتحبي للمحتسبة
ف13 شترع املتحبي الطتبق 2 ، 

ففف23، بني مالل املغرب
EGY GLOBALE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 61 ملتقى 
شترع اللة اتقوت و شترع املعتني 

الطتبق الثتني رقم 62 - فففف2 الدار 
البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
449857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EGY  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.GLOBALE
 IMPORT- : غرض الشركة بإاجتز

.EXPORT- NEGOCIANT
عحوان املقر االجتمتعي : 61 ملتقى 
املعتني  شترع  و  اتقوت  اللة  شترع 
الطتبق الثتني رقم 62 - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد عتطف صالح ابو الحسن 
فف1  بقيمة  حصة  فف1    : السيد 

درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد عتطف صالح ابو الحسن 
السيد عحوانه ا( مصر ف الهرم مصر.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عتطف صالح ابو الحسن 
السيد عحوانه ا( مصر ف الهرم مصر
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
6ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72219.
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ائتمتنية اتقوت

بارا سازما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمتنية اتقوت
22 الطتبق السفلي عمترة رقم 23 

اشراق سكن اتمحصورت ، فف3ف4، 
مراكش املغرب

بترا ستزمت شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ازلي رقم 
299 املحل رقم 951 مكرر  - فففف4 

مراكش اململكة املغربية
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

99417
في مؤرخ  حر  عقد   بمقت�سى  
إعداد  ام  19ف2  شتحبر  من  ف2   
ذات  لشركة  األست�سي  القتنون 
املسؤولية املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
بترا   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

ستزمت.
 : بإاجتز  الشركة  غرض 
بتلتقسيط  البيع  بترافترمت�سي 

والتصدار واالستيراد.
ازلي رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 
299 املحل رقم 951 مكرر  - فففف4 

مراكش اململكة املغربية.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

اللطيف  عبد  الجراعي  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف6    :

للحصة.
السيد الجراعي زهير :  فف4 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
اللطيف  عبد  الجراعي  السيد 
 254 رقم  سيبع  اجزئة  عحوانه ا( 
اململكة  مراكش  فففف4  سيبع 

املغربية.
عحوانه ا(  زهير  الجراعي  السيد 
فففف4  254 سيبع  اجزئة سيبع رقم 

مراكش اململكة املغربية.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  الجراعي  السيد 
 254 رقم  سيبع  اجزئة  عحوانه ا( 
اململكة  مراكش  فففف4  سيبع 

املغربية
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
من  9ف  بتتريخ  بمراكش   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 8575ف1.
28I

ائتمتنية اتقوت

ريف كلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمتنية اتقوت
22 الطتبق السفلي عمترة رقم 23 

اشراق سكن اتمحصورت ، فف3ف4، 
مراكش املغرب

فيف كلين شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار اات 
علي جمتعة حربيل البور - فف3ف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

99495
 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

من شتحبر 19ف2 ام إعداد القتنون
املسؤولية  األست�سي لشركة ذات 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
فيف   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

كلين.
االستيراد   : غرض الشركة بإاجتز 

والتصدار وبيع مواد التحظيف.
: دوار اات  عحوان املقر االجتمتعي 
فف3ف4   - علي جمتعة حربيل البور 

مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
حصة  فف8    : السيد صبري فهد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف2    : السيدة اات اوس فتيحة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  فهد  صبري  السيد 
اوس   نتات  اكتدار  االطلس  اجزئة 

فففف4 امزميز املغرب.
فتيحة  اوس  اات  السيدة 
اوس  نتات  اكتدار  حي  عحوانه ا( 

فففف4 امزميز املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  فهد  صبري  السيد 
اوس   نتات  اكتدار  االطلس  اجزئة 

فففف4 امزميز املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
من   11 بتتريخ  بمراكش   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 8662ف1.
29I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

 STE GREEN
INTERNATIONAL TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي الحجتة رقم 34 زنقة بني مالل 
سوق السبت اوالد الحمة الفقيه 

بن صتلح ، ف2355، سوق السبت 
اوالد الحمة املغرب

 STE GREEN INTERNATIONAL
TRADING شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد

 HAY EL وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 AMAL AVENUE BIRANZARANE

 N° 56 SOUK SEBT OLED

NEMMA - 23550 سوق السبت 

MAROC

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  ف3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 GREEN INTERNATIONAL

.TRADING

بإاجتز  الشركة  غرض 

 IMPORT-EXPORT  :

 +COMMERCE DEFRUITS SECS

 ET LEGUMINEUSES ET TOUS

 PRODUITS AGRICOLES EN

 GROS  DEMI GROS  ET DETAIL

 C O N S I G N A T I O N

 M A G A S I N A G E

 INTERMEDIATION ET

 COURTAGE AU NIVEAU DE

 TRANSPORT NATIONAL ET

.INTERNATIONAL

 HAY EL  : عحوان املقر االجتمتعي 

 AMAL AVENUE BIRANZARANE

 N° 56 SOUK SEBT OLED

السبت  سوق   NEMMA - 2355ف

.MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

املجيد  عبد  حدلبداوي  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

املجيد  عبد  حدلبداوي  السيد 
سوق  ف2355  االمل   حي  عحوانه ا( 

السبت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  حدلبداوي  السيد 
سوق  ف2355  االمل  حي  عحوانه ا( 

السبت املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بسوق السبت اوالد الحمة  

رقم  احت  19ف2  دجحبر  5ف  بتتريخ 

19ف48/2.

Iف3

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BEAUTE 9
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

BEAUTE 9 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 23 

اقع بين طتبقين في مبنى شترع إدريس 

األول اإلقتمة الخير - فففف9 طحجة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2221ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BEAUTE 9
العحتاة و   : غرض الشركة بإاجتز 

التجميل.
 23 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 
اقع بين طتبقين في مبنى شترع إدريس 
فففف9 طحجة   - األول اإلقتمة الخير 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد بوجمعة محمد عحوانه ا( 
الخير  اقتمة  األول  ادريس  شترع 
طحجة  فففف9   25 شقة   7 الطتبق 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوجمعة محمد عحوانه ا( 
الخير  اقتمة  األول  ادريس  شترع 
الطتبق 7 شقة فففف9 طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  6ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228413.
31I

CAF MAROC

LOGOPHARM
إعالن متعدد القرارات

 CAF MAROCRUE OUED ZIZ
 N°20 CASTILLA 2° ETG N° 7
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 LOGOPHARM

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: شترع ابو 
القتسيم الشريف سبتي كسبتراطت 

رقم 63 - فففف9 طحجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.96777

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 12 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

افويت السيد السيد الحلوي احمد 

التعريف  لبطتقة  الحتمل   ، اقبتل 

املغربي،   ،C335493 رقم  الوطحية 

ف5 حصة من الحصص  االجتمتعية 

بولعيش  السيد  لفتئدة  للشركة 

لبطتقة  الحتمل    ، فيصل  الحسني 

.K1574التعريف الوطحية رقم 6ف

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

من  للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ذات  شركة  إلى  الواحد  الشريك 

مسؤولية محدودة

على  احص  الذي   :3 رقم  قرار 

متالي: تعيين السيد بولعيش الحسني 

لبطتقة التعريف  الحتمل    ، فيصل 

مسيرا    ،K15746ف رقم  الوطحية 

جدادا  للشركة

قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

احداث القتنون االست�سي للشركة. 

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

الذي احص على   :7 و   6 بحد رقم 

متالي: افويت حصص

على  احص  الذي   :15 رقم  بحد 

متالي: إضتفة مسير جداد

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف1  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم ف837.

32I
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FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

SOCIETE MRIBTOPEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000
فتس املغرب

SOCIETE MRIBTOPEN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 22 
زنقة عبدة حي كلسة الحيلة  - 

ففف34 اتونتت املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1581
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SOCIETE MRIBTOPEN
مقتولة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

لألشغتل املختلفة أو البحتء
التركيبتت الكهربتئية

املعتمالت.
رقم   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 - زنقة عبدة حي كلسة الحيلة    22

ففف34 اتونتت املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد املريبط عبد الرحيم :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : كريمة  املريبط  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
الرحيم  عبد  املريبط  السيد 
كلسة  حي  عبدة  زنقة  عحوانه ا(  

الحيلة ففف34 اتونتت املغرب.

السيدة املريبط كريمة عحوانه ا(  

ففف34  زنقة عبدة حي كلسة الحيلة 

اتونتت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  املريبط  السيد 

كلسة  حي  عبدة  زنقة  عحوانه ا(  

الحيلة ففف34 اتونتت املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1 دجحبر  االبتدائية بتتونتت  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 281/19.

33I

فيد بيست كونسيلتين

AY-EL TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعتدة شترع موالي اسمتعيل 

زنقة بركتن رقم 1ف الطتبق االول ، 

فففف7، العيون املغرب

AY-EL TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 25 

رقم 3ف حي كتبيلدو العيون زنقة 25 

رقم 3ف حي كتبيلدو العيون فففف7 

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

28279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  متي   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AY-EL  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.TRAVAUX

اشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء وانشطة اخرى.
 25 زنقة   : عحوان املقر االجتمتعي 
 25 3ف حي كتبيلدو العيون زنقة  رقم 
فففف7  حي كتبيلدو العيون  3ف  رقم 

العيون املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : عيتش  ميمونة  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : املرابط  لحبيبة  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة لحبيبة املرابط عحوانه ا( 
3ف حي كتبيلدو العيون  رقم   25 زنقة 

فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ميمونة عيتش عحوانه ا( 

3ف  الحي االداري زنقة السمتن رقم 

العيون فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

متي   23 بتتريخ  بتلعيون   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 1236.

34I

PRACOFOR SARL

HAIDI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

PRACOFOR SARL

31 ، شترع القدس ، فففف6، وجدة 

املغرب

HAIDI CAR SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

اوسف ابن اتشفين، رقم 6 عمترة 

بنرحو الطتبق األول - فففف6 وجدة 

املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.27559

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام تعيين  19ف2  نونبر   25 املؤرخ في 

مسير جداد للشركة السيد ة( شيمتء 

فحلي كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  9ف  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3673.

35I

SODIGECO SARL

COFFILIO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SODIGECO SARL

11 شترع الداخلة الطتبق 3 رقم 8 ، 

فففف5، مكحتس املغرب

COFFILIO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي طريق 

دخيسة كلم ف1طريق فتس مكحتس 

- فففف5 مكحتس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.25219

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر  3ف  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمتلهت  مبلغ    COFFILIO SARL

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف25 

كلم  دخيسة  طريق  اإلجتمتعي 

فففف5   - مكحتس  فتس  ف1طريق 

التصفية    : مكحتس املغرب نتيجة ل 

الوداة.

 11 و حدد مقر التصفية ب رقم 

 - مكحتس  السيحدا  كرنديس  اجزئة 

ففففMEKNES 5 املغرب. 
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و عين:

السيد ة( محمد   اتمى و عحوانه ا( 

السيحدا  كرنديس  اجزئة   11 رقم 

املغرب  مكحتس  فففف5  مكحتس 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املختبرة 

و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 5562.

36I

RGCM

 CABINET  AL.EX.AND
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

RGCM
شترع الجيش امللكيف5 عمترة 

الشبتب الشقة رقم 5 الطتبق االول 
املحمداة ، فف8ف2، املحمداة 

املغرب
 CABINET  AL.EX.AND

CONSULTING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 6ف6، 

اجزئة لكولين ، املحمداة - فف8ف2  
املحمداة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

7ف46.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
19ف2 اقرر  14 من أكتوبر  املؤرخ في 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
  CABINET الوحيد  الشريك  ذات 
AL.EX.AND CONSULTING   مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
مقرهت اإلجتمتعي 6ف6، اجزئة لكولين 
املحمداة  فف8ف2    - املحمداة   ،
هحتك  يعد  لم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشتط بعد إقفتل شركة السمير.

6ف6،  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
فف8ف2    - املحمداة   ، اجزئة لكولين 

املحمداة املغرب. 
و عين:

عبد  مداغري عالوي    السيد ة( 
6ف6، اجزئة لكولين  هللا  و عحوانه ا( 
، املحمداة فف8ف2  املحمداة املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
من   22 بتتريخ  االبتدائية بتملحمداة  

أكتوبر 19ف2 احت رقم 1679.

37I

KAMAR BENOUNA

ASSURANCE  LA SECURITE
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

Assurance  LA SECURITE  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 39 شترع 

بئر انزران  - ف48ف2 الدارالبيضتء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

87ف41.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 2ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

ف27 حصة  السيد جواد بحونة هتب 

الى ابحه السيد عمر بحونة 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

دجحبر  2ف  في  املؤرخ  العتم  الجمع 

ف27  19ف2 الحض وصدق على هبة 

حصة لفتئدة السيد عمر بحونة 

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

6: الذي احص  بحد رقم البحد رقم 

على متالي: راسمتل 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723294.

38I

2AIN GROUPE COMPTA

STE OPTIC EL HAMD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE OPTIC EL HAMD

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 54 

زنقة 3 حي االدارسة بني مالل - 

ففف23 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.6321

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  شتحبر  6ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE OPTIC الوحيد  الشريك  ذات 

ففف.ف1  مبلغ رأسمتلهت    EL HAMD

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

 - حي االدارسة بني مالل   3 زنقة   54

 : بني مالل املغرب نتيجة ل  ففف23 

.DISSOLUTION ANTICIPEE

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - حي االدارسة بني مالل   3 زنقة   54

ففف23 بني مالل املغرب. 

و عين:

السيد ة(  نجتة  فالحي و عحوانه ا( 

36 شترع متلي شقة 4 الربتط ف17ف1 

الربتط املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

3ف  بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 731.

39I

ANOIR & ASSOCIES

CHOUROUK HOME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

CHOUROUK HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 824 

اجزئة القرويين طريق عين الشقف  

الطتبق األول مكتب رقم4 فففف3 

فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

77ف61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.CHOUROUK HOME

التجترة   -  : غرض الشركة بإاجتز 

والبيع  واالستيراد والتصدار والشراء 

لجميع أنواع األرضيتت مثل السجتد 

األثتث  محتجتت  وجميع   gerflex و 

واملنسوجتت.
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- اجترة التجزئة األثتث.

- اأثيث والداكور الداخلي.

- عمل األثتث.

 ، النسيج  مواد  اجترة   -

واملنسوجتت.

 824  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

اجزئة القرويين طريق عين الشقف  

فففف3  رقم4  مكتب  األول  الطتبق 

فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف4    : سهتم  االزرق  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف3    : السيدة املصبتحي سلمى 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد املصبتحي اسمتعيل :  فف3 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  سهتم  االزرق  السيدة 
رقم 12 زنقة العتبد الفت�سي شترع ابن 

الخطيب الطتبق الثلث  شقة  5 فتس 

فففف3 فتس املغرب.

سلمى  املصبتحي  السيدة 

عحوانه ا( 4ف زنقة قت�سي ستان شترع 

ابن الخطيب شقة 2 اجزئة املتمونية 

بورمتنة فتس فففف3 فتس املغرب.

اسمتعيل  املصبتحي  السيد 

عحوانه ا( 4ف زنقة قت�سي ستان شترع 

ابن الخطيب شقة 2 اجزئة املتمونية 

بورمتنة فتس فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوشعتلة  العيت�سي  محمد  السيد 

إقتمة رضت زنقة جواد   13 عحوانه ا( 

الصقلي فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   22 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 1ف37.

Iف4

orient compt

STE ASMA HAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 15ف

60000، OUJDA MAROC

STE ASMA HAIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

موالي الحسن رقم27  - فففف6  

وجدة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

237ف3.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  18ف2  أبريل  5ف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  STE ASMA HAIR الشريك الوحيد 

مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 

موالي  شترع  اإلجتمتعي  مقرهت 

وجدة   فففف6    - رقم27   الحسن 

الشركة ل احقق   : املغرب نتيجة ل 

اهدافهت.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

فففف6    - رقم27   الحسن  موالي 

وجدة  املغرب. 

و عين:

و  كربيلة  اسمتء   السيد ة(  

موالي  حي  اسمتء  كربيلة  عحوانه ا( 
املغرب  الحتظور  2ف626  املت   راس 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

شترع   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

موالي الحسن رقم27 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

متي  ف2  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 479.

41I

CAFE PIZZERIA CARAIBES

BAIBAH TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BAIBAH TRAVAUX

 DAR CHAOUI EL JADIDA ،

فففف9، طحجة املغرب

BAIBAH TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : دار 

الشتوي الجدادة - فففف9 طحجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

7ف554.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   22 املؤرخ في 

ذات  شركة   BAIBAH TRAVAUX

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

 - الجدادة  الشتوي  دار  اإلجتمتعي 

لعدم  نتيجة  املغرب  طحجة  فففف9 

احقيقهت لألهداف التي اأسست من 

أجلهت.

و عين:

السيد ة( عمر  بيبتح و عحوانه ا( 

دار  قيتدة  الجدادة  الشتوي  دار 

املغرب  اصيلة  ف5فف9  الشتوي 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 22 نونبر 19ف2 وفي دار الشتوي 

الجدادة - ف5فف9 طحجة املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 2ف85.

42I

CAFE PIZZERIA CARAIBES

CAFE PIZZERIA CARAIBES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFE PIZZERIA CARAIBES

 AV OUJDA ET TANTAN ، 1ف

فففف9، طحجة املغرب

 CAFE PIZZERIA CARAIBES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 شترع 

وجدة وطحطتن  - فففف9 طحجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.69339

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   15 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CAFE PIZZERIA الوحيد  الشريك 

CARAIBES  مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 

ف1  اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 

فففف9   - وطحطتن   وجدة  شترع 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  طحجة 

احقيقهت لألهداف التي اأسست من 

أجلهت.

و حدد مقر التصفية ب ف1 شترع 

طحجة  فففف9   - وطحطتن   وجدة 

املغرب. 

و عين:

اعراص فتطمة    السيد ة( 

البرانص الريتض شترع  و عحوانه ا(   

فففف9   36 رقم  العتتوي  الشهيد 

طحجة املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املختبرة 

و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3ف85.

43I
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ETABLISSEMENT GHAITI

IMANE DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شترع العركوب رقم 1ف ، ففف73، 

الداخلة املغرب

IMANE DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الحي 

الحسني رقم 819  - ففف73 الداخلة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

21ف15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.IMANE DESIGN

ازيين   : بإاجتز  الشركة  غرض 

العقترات داخليت وخترجيت .

الحي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الحسني رقم 819  - ففف73 الداخلة 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيدة اامتن البلغمي 

درهم  فف,ففف.فف1  بقيمة  حصة 

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة اامتن البلغمي عحوانه ا( 
امللكي   للدرك  الوظيفي  السكن 

ففف73 الداخلة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اامتن البلغمي عحوانه ا( 
امللكي  للدرك  الوظيفي  السكن 

ففف73 الداخلة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 13 بتتريخ  االبتدائية بوادي الدهب  
دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف1333/2.

45I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

AICHA BOUHACHEM
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
افويت حصص

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME ETAGE N°4، 90000،

TANGER MAROC
 AICHA BOUHACHEM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 COMPLEXE AL BOTROSE N°
 18 VAL FLEURI  90000 TANGER

.MAROC
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.93379

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  نونبر   22 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
القبتج  غزالن   افويت السيد  ة( 
5 حصة اجتمتعية من أصل 5 حصة 
الحميد   عبد  السيد  ة(  لفتئدة  

مصبتح بتتريخ 21 نونبر 19ف2.
افويت السيد  ة( اتسين  مصبتح 
5 حصة اجتمتعية من أصل 5 حصة 
الحميد   عبد  السيد  ة(  لفتئدة  

مصبتح بتتريخ 21 نونبر 19ف2.

 5 افويت السيد  ة( ليحة مصبتح 

حصة   5 حصة اجتمتعية من أصل 

الحميد   عبد  السيد  ة(  لفتئدة  

مصبتح بتتريخ 21 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228572 .

46I

إئتمتنية BKM لإلرشتدات

SOLUS GLOBUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمتنية BKM لإلرشتدات
رقم ف1 اجزئة املركز ورزازات ، 

ففف45، ورزازات املغرب

SOLUS GLOBUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

املحصور الذهبي رقم 358 - ففف45 

ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.9373

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    SOLUS GLOBUS

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

رقم  الذهبي  املحصور  حي  اإلجتمتعي 

358 - ففف45 ورزازات املغرب نتيجة 

ل : اوقف النشتط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ورزازات   358 رقم  الذهبي  املحصور 

ففف45 ورزازات املغرب. 

و عين:

السيد ة( نتداة   شرف و عحوانه ا( 

حي املحصور الذهبي رقم 358 ففف45 

ورزازات املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

العقود ابليغ  محل  و   املختبرة 

 و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بورزازات  بتتريخ 12 دجحبر 

19ف2 احت رقم 2258.
47I

ADRISOR CALL

ADVISOR CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ADRISOR CALL
عمترة أحالم ب 2 الطتبق 4 الشقة 
14 شترع موالي عبد هللا ، فففف4، 

مراكش املغرب
ADVISOR CALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة 
أحالم ب 2 الطتبق 4 الشقة 14 

شترع موالي رشيد - فففف4 مراكش 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
965فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ADVISOR CALL
غرض الشركة بإاجتز : ادبير مركز 

الحداء.
عمترة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 14 الشقة   4 الطتبق   2 ب  أحالم 
فففف4 مراكش  شترع موالي رشيد - 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
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السيد سعد شعلي :  ففف.1 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  شعلي  سعد  السيد 
مبروكة   417 شقة  بسمة  اقتمة 

فففف4 مراكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  شعلي  سعد  السيد 
مبروكة   417 شقة  بسمة  اقتمة 

فففف4 مراكش املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 186ف11.
48I

إئتمتنية BKM لإلرشتدات

VIAJAR AL DESIERTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

إئتمتنية BKM لإلرشتدات
رقم ف1 اجزئة املركز ورزازات ، 

ففف45، ورزازات املغرب
VIAJAR AL DESIERTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ايكمي 
لجداد اترميكت ورزازات - ففف45 

ورزازات املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
317ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  مترس  8ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VIAJAR : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.AL DESIERTO

الحقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيتحي.

ايكمي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ففف45   - ورزازات  اترميكت  لجداد 

ورزازات املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد محمد البتز :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد محمد البتز عحوانه ا( قصر 

2ف522  الريستني  طتوي  مرزوكة 

الراشيداة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد البتز عحوانه ا( قصر 

2ف522  الريستني  طتوي  مرزوكة 

الراشيداة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بورزازات  بتتريخ ف2 مترس 

19ف2 احت رقم 362.

49I

(STE NOUVELLE NEODOMIENNE  شركة

 NOUVELLE» شركة

«NEODOMIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE NOUVELLE  شركة

(NEODOMIENNE
رقم 29، زنقة عكت اجزئة أجحتن 

سيدي أمعتفت وجدة ، ف5فف6، 

وجدة اململكة املغربية

 NOUVELLE» شركة

NEODOMIENNE» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 

29، زنقة عكت اجزئة أجحتن سيدي 

أمعتفت وجدة - ف5فف6 وجدة اململكة 

املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

635ف2.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2  فبراار   19 في  املؤرخ 
 NOUVELLE» شركة  حل  اقرر 
ذات  شركة   «NEODOMIENNE
رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
زنقة عكت اجزئة   ،29 اإلجتمتعي رقم 
أجحتن سيدي أمعتفت وجدة - ف5فف6 
نتيجة  املغربية  اململكة  وجدة 
لنشتط  الشتمل  و  النهتئي  اللتوقف 

الشركة.
و عين:

 CR :  أرنو داديي   السيد ة( 
 ،29 رقم  عحوانه ا(  و   )F83ف8ففC
زنقة عكت اجزئة أجحتن سيدي أمعتفت 
وجدة ف5فف6 وجدة اململكة املغربية 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
رقم  وفي  19ف2  فبراار   19 بتتريخ 
زنقة عكت اجزئة أجحتن سيدي   ،29
أمعتفت وجدة - ف5فف6 وجدة اململكة 

املغربية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   11 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف899/2.
Iف5

STE SILVER KINGDOM SARL

 STE SILVER KINGDOM
SARL

إعالن متعدد القرارات

STE SILVER KINGDOM SARL
املحطقة الحرة للتصدار بتملطتر 

قطعة رقم81 ب ، فففف9، طحجة 
املغرب

 STE SILVER KINGDOM SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: املحطقة 
الحرة للتصدار بتملطتر قطعة رقم81 

ب - فففف9 طحجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
.15951

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 25 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

افويت حصص
قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
األست�سي  القتنون  صيتغة  اعتدة 

للشركة
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
بحد رقم 1: الذي احص على متالي: 
املصوري  الحبي  عبد  السيد  افويت 
رقم الوطحية  للبطتقة  حتمل 
فف5 72ففK19 حصة اجتمتعية من 
أصل فف8 حصة لفتئدة السيد فؤاد 
البحتتي حتمل للبطتقة الوطحية رقم 

K426792
بحد رقم 2: الذي احص على متالي: 
األست�سي  القتنون  صيتغة  اعتدة 

للشركة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8517.
51I

COMPTE A JOUR

NADOR FUTURE IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
افويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 NADOR FUTURE IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 
بويزارزارن رقم 5ف - ففف62 

الحتظور املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.18755

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
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افويت السيد  ة(  حميد االدري�سي 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 
السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 
دجحبر  ف3  بتتريخ  القت�سي  ادريس  

19ف2.
افويت السيد  ة(  حميد االدري�سي 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 
السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 
دجحبر  ف3  بتتريخ  معت�سي  مروان 

19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلحتضور بتتريخ 9ف دجحبر 

19ف2 احت رقم 3474.

52I

FIDUCIAIRE BILAL

BAKSUPERTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BAKSUPERTRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 85 

اجزئة بلير كتميليت - فففف5 مكحتس 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
48951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BAKSUPERTRAV

محعش   : بإاجتز  الشركة  غرض 

عقتري.
 85 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

مكحتس  فففف5   - اجزئة بلير كتميليت 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : محمد  بتلبقتل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محمد  بتلبقتل  السيد 
التضتمن 1 رقم 92  فففف5 مكحتس 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  محمد  بتلبقتل  السيد 
التضتمن 1 رقم 92  فففف5 مكحتس 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 64ف5.

53I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE BEN LMOUDEN

 SAID TRANS

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE BEN LMOUDEN SAID

TRANS SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

املدرسة الخمتيس القليعة اات 

ملول 86356 اات ملول املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

3ف193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 SOCIETE BEN LMOUDEN SAID

.TRANS SARL A.U

نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املستخدمين لفتئدة الغير.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
املدرسة الخمتيس القليعة اات ملول 

86356 اات ملول املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد بن املودن سعيد :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد بن املودن سعيد عحوانه ا( 

121 حي الوحدة  شترع االمترات رقم 

1ف العيون فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن املودن سعيد عحوانه ا( 

121 حي الوحدة  شترع االمترات رقم 

1ف العيون فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

31 أكتوبر  االبتدائية بتنزكتن  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 4283.

54I

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD

SARL AU

RH PRATIQUE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116
 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER MAROC
RH PRATIQUE SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 AV وعحوان مقرهت اإلجتمتعي
 MOHAMED V 116 RES

 HADIKKA ENTRE SOL BUREAU
N° 2 - 90000 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1757ف1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RH  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PRATIQUE SARL
غرض الشركة بإاجتز : 

. Conseil en droit du travail
 AV  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 MOHAMED V 116 RES
 HADIKKA ENTRE SOL BUREAU

ففففN° 2 - 9 طحجة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف1 حصة    : السيد زهير محمد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محمد  زهير  السيد 

العرفتن 1 جه 8 عمترة 4 طتبق 2 رقم 

12 بطحجة فففف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  محمد  زهير  السيد 

العرفتن 1 جه 8 عمترة 4 طتبق 2 رقم 

12 بطحجة فففف9 طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر  ف2  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

.M1119219ف2 احت رقم 21245ف

55I

FIDUCIAIRE KHALID

ROUTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

ROUTEM  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 35 زنقة 

س9 اجزئة قتدة طريق سيدي 

سلطتن - وجدة - فففف6 وجدة 

املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.32551

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 19ف2 ام تعيين 

مسير جداد للشركة السيد ة( قداري 

احمد كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   28 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3544.

56I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

OGK
إعالن متعدد القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــتء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 جليز ، فففف4، مراكش 
املغرب

OGK «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: الطتبق 
األول مكتب 1 اجزئة 238 الحي 
الصحتعي سيدي غتنم  - ف11ف4 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
.87863

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في ف3 أكتوبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 
نقطة بيع على العحوان التتلي:  إنشتء 
عحد   KSAR رقم الكتئن ب   B4 محل 

مدخل فحدق املتمونية
قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
إعتدة احداد صالحيتت ومسؤوليتت 

مسيري الشركة
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
بحد رقم 15: الذي احص على متالي: 
محن املسيراين الصالحيتت الكتملة مع 

القدرة على التصرف بشكل مستقل
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 245ف11.
57I

STE LA MAROCAINE C.J

WAMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE LA MAROCAINE C.J
شترع عبد الكريم الخطتبي 118 

عمترة بوعشيق مكتب 1 ، ففف23، 
بني مالل املغرب

WAMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قبو فيال 
رقم 8ف بلوك 1 اجزئة الحسنية  - 

ففف23 بني مالل املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

3ف97
 29 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.WAMO
غرض الشركة بإاجتز : االسيراد و 

التصدار .
قبو فيال   : عحوان املقر االجتمتعي 
 - اجزئة الحسنية    1 بلوك  8ف  رقم 

ففف23 بني مالل املغرب .
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد مرزوك محمد علي  :  ف51 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيدة ايبتري وفتء  :  ف49 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
علي   محمد  مرزوك  السيد 
عحوانه ا( فيال رقم 8ف بلوك 1 اجزئة 

الحسنية ففف23 بني مالل املغرب .
عحوانه ا(  وفتء   ايبتري  السيدة 
فيال رقم 8ف بلوك 1 اجزئة الحسنية 

ففف23 بني مالل املغرب .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
علي   محمد  مرزوك  السيد 
عحوانه ا( فيال رقم 8ف بلوك 1 اجزئة 

الحسنية ففف23 بني مالل املغرب 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية ببني مالل  بتتريخ 19 نونبر 

19ف2 احت رقم 838.
58I

LA VIE COMPTABLE

PROCANEQ MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 عمترة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضتء ، فف2ف2، 

CASABLANCA MAROC

PROCANEQ MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 KHOURIBGA 5D YASMINA 1

APPT N°5 5 د اتسميحة 1 الشقة 5 

ففف25 خريبكة املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.5295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  فبراار   13 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

أي  درهم»  «ففف.ففف.ف3  قدره 

إلى  درهم»  «ففف.ففف.ف2  من 

  : طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.ف5 

اقدام حصص نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بخريبكة  بتتريخ 5ف مترس 

19ف2 احت رقم 82.

59I

LA VIE COMPTABLE

JANNAT OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 عمترة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضتء ، فف2ف2، 

CASABLANCA MAROC

JANNAT OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ريتض 

األلفة مجموعة 18 رقم 59 مدخل 

1 الدار البيضتء  - فففف2 البيضتء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

97ف321.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر  5ف  املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 JANNAT الوحيد  الشريك  ذات 

OPTIQUE  مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
 59 رقم   18 األلفة مجموعة  ريتض 

فففف2   - البيضتء   الدار   1 مدخل 

البيضتء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

أي رقم معتمالت .

ريتض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مدخل   59 رقم   18 األلفة مجموعة 

البيضتء  فففف2   - الدار البيضتء    1

املغرب. 

و عين:

و  بحقدور  عواطف    السيد ة( 
األلفة    57 رقم   19 زنقة  عحوانه ا( 

فففف2 البيضتء املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املختبرة 

و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

2ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 721924.

Iف6

GOLD INTERNATIONAL TRADING

 GOLD INTERNATIONAL

TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 GOLD INTERNATIONAL

TRADING

إقتمة الحداقة 2 رقم 39 شترع 

الجيروند البيضتء - فف5ف2 ، 

فف5ف2، الدار البيضتء املغرب

 GOLD INTERNATIONAL

TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : إقتمة 

الحداقة 2 رقم 39 شترع الجيروند 

البيضتء - فف5ف2 الدار البيضتء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

225ف18.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  نونبر   29 في  املؤرخ 

 GOLD INTERNATIONAL حل 

مسؤولية  ذات  شركة   TRADING

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعحوان  درهم  ففف.فف5  رأسمتلهت 

 2 الحداقة  إقتمة  اإلجتمتعي  مقرهت 

 - البيضتء  الجيروند  شترع   39 رقم 

الدار البيضتء املغرب نتيجة  فف5ف2 

ل-إستحتلة استكمتل النشتط 

-اإلجمتع على اصفية الشركة

- قفل اصفية الشركة

- التشطيب على السجل التجتري 

رقم 225ف18.

و عين:

العمراني  نورالدان   السيد ة( 

 3 الطتبق  مدريد  زنقة  عحوانه ا(  و 

البيضتء  البيضتء  ف25ف2  البيضتء 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

إقتمة  وفي  19ف2  نونبر   29 بتتريخ 

شترع الجيروند   39 رقم   2 الحداقة 

البيضتء  الدار  فف5ف2   - البيضتء 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 7ف7234.

61I

CABINET RMILI&ASSOCIES

BOCABOLA  بوكابوال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
BOCABOLA  بوكتبوال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع عبد 

الكريم الخطتبي زنقة حسن ابن 
مبترك اقتمة الخطتبية عمترة ب 
الطتبق االول  رقم 3 جليز فففف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

997فف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

BOCABOLA  بوكتبوال.
غرض الشركة بإاجتز : املطتعم ، 
الوجبتت السريعة ، املتتجر العتمة ، 
بيع الحلويتت وغيرهت من الحلويتت ، 
بيع شطتئر الوجبتت الخفيفة ، إعتدة 
الكوكتيالت  وإعداد  املشروبتت  بيع 

والعصير والقهوة..
شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
حسن  زنقة  الخطتبي  الكريم  عبد 
ابن مبترك اقتمة الخطتبية عمترة ب 
فففف4  جليز   3 رقم  الطتبق االول  

مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد محمد كفالوي :  ف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

حصة  ف5    : السيد اتسين ميري 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(   كفالوي  محمد  السيد 

 CM Taloujt 2ف NR 89 4فففف

مراكش املغرب.

عحوانه ا(  ميري  اتسين  السيد 

 Rue De L’imprimerie 9321ف  3

  Saint Denis 932فف Saint Denis

فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(   كفالوي  محمد  السيد 

 CM Taloujt 2ف NR89 4فففف

مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 2ف2ف11.

62I

FIDUCIAIRE ARQAM

DSH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشتء فرع اتبع للشركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC

DSH TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 E14 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم

الحي الصحتعي اتسيال الدشيرة 

الجهتداة - ف8636 إنزكتن املغرب.

إنشتء فرع اتبع للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.7881

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 21 نونبر 19ف2 اقرر إنشتء 

التسمية  احت  للشركة   اتبع  فرع  

DSH TRANS و الكتئن بتلعحوان قرية 

أنجرة  فحص  ملوسة  غدارالدفلة 

53ف94 طحجة املغرب و املسير من   -

طرف السيد ة( حميد عتدل.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   26 بتتريخ  بتنزكتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 4456.
63I

.sté. fidev SARL - A.U

معهد أوزار الخاص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكحتس - 498 اداور اجداد ابني 
امحمد ، فففف5، مكحتس املغرب
معهد أوزار الختص شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة رقم 

7، داور السالم –موالي مليتنت - 
فففف5 مكحتس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.32765
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر  7ف  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمتلهت  الختص   أوزار  معهد 
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.195 
اإلجتمتعي عمترة رقم 7، داور السالم 
مكحتس  فففف5   - مليتنت  –موالي 
املغرب نتيجة ل : مشتكل في التسيير.
عمترة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم 7، داور السالم –موالي مليتنت - 

فففف5 مكحتس املغرب. 
و عين:

و  بنشم�سي  بنستلم   السيد ة( 
عحوانه ا( عمترة رقم 7، داور السالم 
مكحتس  فففف5  مليتنت  –موالي 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
عمترة   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

رقم 7، داور السالم –موالي مليتنت
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   22 بتتريخ  بمكحتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 5515.
64I

MJ MANAGEMENT

ريوزو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
فيوزو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مسحتنة 
الطتبق السفلي قطعة 6989 أمتم 
سوق القرب طحجة فففف9 طحجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1139ف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  اونيو  ف2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : فيوزو.

بإاجتز  الشركة  غرض 
 forgeront et aluminium    :
 Forgeron d’artisanat tout qui

. concerne de
مسحتنة   : عحوان املقر االجتمتعي 
أمتم   6989 قطعة  السفلي  الطتبق 
طحجة  فففف9  طحجة  القرب  سوق 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : نجيب   الريلة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد الريلة نجيب عحوانه ا( ف2 
العرائش  أبو الحسن األشعري  زنقة 

فففف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الريلة نجيب عحوانه ا( ف2 
العرائش  أبو الحسن األشعري  زنقة 

فففف9 طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   24 بتتريخ  التجترية بطحجة  

19ف2 احت رقم -.

65I

موثق

 CONFECTION GENERALE

 OUED DAHAB
 par abréviation 

 COGENOD
إعالن متعدد القرارات

موثق

7 شترع املعتمد ابن عبتد إقتمة 
ابن الخطيب بلوك أ الطتبق األول

 رقم 36 ، فففف9، طحجة املغرب

 CONFECTION GENERALE

 OUED DAHAB  par abréviation

 COGENOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: طحجة، 

املحطقة الصحتعية مغوغة، طريق 

متالبطت طحجة، املحطقة الصحتعية 

مغوغة، طريق متالبطت فففف9 

TANGER املغرب.

إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.2841

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 2ف نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

بيع جميع الحصص اململوكة للسيد 

لفتئدة  احميدوش  الرحمتن  عبد 

السيد بحعي�سى ارحو واستقتلته من 

مهتمه كتحد مسيري الشركة 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

املسير  ارحو  بحعي�سى  السيد  تعيين 

الوحيد للشركة.

على  احص  الذي   :3 رقم  قرار 

قرار الشريك الوحيد للشركة  متالي: 

احويل املقر   ، السيد بحعي�سى ارحو 

عحوانهت  من  للشركة  االجتمتعي 

الكتئن  الجداد  املقر  إلى  الستبق 

في  اللوجستيكية  املحطقة  بطحجة- 

املحطقة الحرة في جزنتي، القطعة 84 

,c 2 ، الطتبق الثتني

قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

الحظتم  في  و15  8ف  البحدان  تغيير  

االست�سي للشركة

قرار رقم 5: الذي احص على متالي: 

احويل شكل الشركة الى شركة دات 

الشريك  دات  املحدودة   املسؤولية 

الوحيد

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 8: الذي احص على متالي: 

للشركة  اململوكة  االسهم  جميع  

فف,ففففف17  دات قيمة  مجموعهت 

اصبحت في ملك السيد بحعي�سى ارحو

على  احص  الذي   :15 رقم  بحد 

ارحو  بحعي�سى  السيد  اصبن  متالي: 

جميع  وله  للشركة،  الوحيد  املسير 

الصالحيتت بواسطة اوقيعه الوحيد 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  2ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 61ف8.

66I

مكتب أمنزوي

سوراطيكس املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب أمنزوي

شترع روسيت إقتمة الحيل بلوك «س» 
رقم 1 ، ف1فف9، طحجة املغرب

سوراطيكس املغرب  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

اابيرات زنقة 115 رقم 24 بني مكتدة  - 

فففف9 طحجة  املغرب .

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجتري 
.42431

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر  2ف  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
سوراطيكس املغرب   مبلغ رأسمتلهت 
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
 115 زنقة  اابيرات  شترع  اإلجتمتعي 
طحجة   فففف9   - بني مكتدة    24 رقم 

املغرب  نتيجة ل : اصفية حبية .
شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اابيرات زنقة 115 رقم 24 بني مكتدة  - 

فففف9 طحجة  املغرب . 
و عين:

و  جيد   عبد السالم    السيد ة( 
طحجة   فففف9  بني مكتدة   عحوانه ا( 

املغرب  كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
شترع   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

اابيرات زنقة 115 رقم 24 بني مكتدة. 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   28 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 7ف2281.

67I

مكتب أمنزوي

NIL SCAF نيل سكاف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب أمنزوي
شترع روسيت إقتمة الحيل بلوك «س» 

رقم 1 ، ف1فف9، طحجة املغرب
نيل سكتف NIL SCAF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع 
اابرات زنقة 115 رقم 24  - فففف9 

طحجة  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.18531

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  16ف2  نونبر  2ف  املؤرخ في 

نيل سكتف NIL SCAF شركة ذات

املسؤولية املحدودة مبلغ رأسمتلهت   
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.2ف1 
115 رقم  اإلجتمتعي شترع اابرات زنقة 
املغرب نتيجة  فففف9 طحجة    -   24

لتصفية حبية .
و عين:

و  جيد   عبد السالم    السيد ة( 
طحجة   فففف9  بني مكتدة   عحوانه ا( 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
بتتريخ 2ف نونبر 19ف2 وفي شترع اابرات 
فففف9 طحجة    -   24 رقم   115 زنقة 

املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  ف1  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228473.

68I

FIDENS CONSEIL

RONZA ROZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDENS CONSEIL
 LOT TOUDGHA  N 33

  ASKEJOUR LOT TOUDGHA
 N 33 ASKEJOUR، 40000،

MARRAKECH maroc
RONZA ROZE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار آات 
بتزي جمتعة آات إامور مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

7فف1ف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.RONZA ROZE

غرض الشركة بإاجتز : مقهى
مطعم للوجبتت الخفيفة.

: دوار آات  عحوان املقر االجتمتعي 
 - مراكش  إامور  آات  جمتعة  بتزي 

فففف4 مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد مراد الرا�سي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : مرسلي  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  الرا�سي  مراد  السيد 
مراكش   ،  414 حي بن اتشفين رقم 

فففف4 أزيالل املغرب.
عحوانه ا(   مرسلي  عزيزة  السيدة 
اسفي  القلعة  حي  ايسة  زنقة   19

فففف4 أسفي املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  الرا�سي  مراد  السيد 
مراكش   ،  414 حي بن اتشفين رقم 

فففف4 أزيالل املغرب
عحوانه ا(   مرسلي  عزيزة  السيدة 
اسفي  القلعة  حي  ايسة  زنقة   19

فففف4 أسفي املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 214ف11.
69I

فتايك ش.م.م

DAR DOR FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

فتايك ش.م.م
رقم 12 شترع الحسن التتني فتس. ، 

فففف3، فتس املغرب
DAR DOR FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

12/15 درب بحتني الدوح البطحتء  - 
فففف3 فتس املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.53655
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  نونبر   27 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
رشترد  جفري  السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة  فف5  ويلسون 
أصل ففف.1 حصة لفتئدة  السيد  ة( 

محمد  نمير بتتريخ 28 نونبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر  3ف  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 3844.

Iف7

مكتب الحستبتت العبتد

MERYSAL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتب الحستبتت العبتد
23 بلوك 3 بئرانزران بحصفتر، 

ففف31، صفرو املغرب
MERYSAL INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم459 

اجزئة موالي اسمتعيل طريق بوملتن 
صفرو - ففف31 صفرو املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1ف27
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MERYSAL INVEST
 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIER
 ENTREPRENEUR DE
 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية   184

رقم459   : عحوان املقر االجتمتعي 
اجزئة موالي اسمتعيل طريق بوملتن 

صفرو - ففف31 صفرو املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:
  : البوزطوطي  محمتدي  السيد 
ففف.5 حصة بقيمة ففف.فف5 درهم 

للحصة .
السيد نور الدان بلمتني :  ففف.5 
درهم  ففف.فف5  بقيمة  حصة 

للحصة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
البوزطوطي  محمتدي  السيد 
عحوانه ا( جتمع مزواق كداة الحمد 
اجزئة حمتدي اطوان ف2ف93 اطوان 

املغرب.
السيد نور الدان بلمتني عحوانه ا( 
اسمتعيل  موالي  اجزئة  رقم459 
صفرو  ففف31  بوملتن صفرو  طريق 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوزطوطي  محمتدي  السيد 
كداة  مزواق  جتمع  عحوانه ا( 
ف2ف93  الحمداجزئة حمتدي اطوان 

اطوان املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   28 بتتريخ  االبتدائية بصفرو  

19ف2 احت رقم 19ف4/2ف2.

71I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE AL BASRA PIECES
AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE AL BASRA PIECES
AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الفرح 
رقم 66 - ففف54 عين اتوجدات 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
1فف35.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  5ف دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE AL BASRA PIECES
AUTO  مبلغ رأسمتلهت ففف.99 درهم 
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الفرح 
اتوجدات  عين  ففف54   -  66 رقم 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي الفرح 
اتوجدات  عين  ففف54   -  66 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  مجلد  الصمد   عبد  السيد ة( 
53 ففف54  عحوانه ا( حي الفرح رقم 
كمصفي  ة(  املغرب  اتوجدات  عين 

للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 5561.

72I

ائتمتنية بيتن ححتن

DAR  HAJAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشتط الشركة

ائتمتنية بيتن ححتن
عرصة ملعتش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، فففف4، 
مراكش مراكش

DAR  HAJAR  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت االجتمتعي حترة 
سورة طريق سيدي بوحربة رقم 28 

- فففف4 مراكش املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.93351
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام تغيير  19ف2  نونبر  4ف  املؤرخ في 
نشتط الشركة من «منزل ضيتفة» إلى 

«كراء شقة مفروشة».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 9ف2ف11.
73I

FIDUCIARE ECF

UNIVERSEL MEDICAL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

UNIVERSEL MEDICAL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: مشروع 
الحسن الثتني عمترة ا2 –ب رقم 
7 الحي املحمدي - - الدار البيضتء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
.149481

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 9ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 
فف15حصة  افويت   علي  مصتدقة 
السيد  حوزة  في  التي  اجتمتعية 
كرموسة عزيز الي السيد كحعتن عبد 

الكريم.
قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
السيد كرموسة عزيز من  استقتلة  

مهتمه كمسير للشركة
قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

احيين  القتنون األست�سي  للشركة
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
على  احص  الذي   :17 رقم  بحد 
عبد  كحعتن  السيد  تعيين  متالي: 

الكريم مسير وحيد للشركة.

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 
مكونة  اجتمتعية  حصة  ففف3 
لرأسمتل الشركة هي في حوزة السيد 

كحعتن عبد الكريم
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ البيضتء  بتلدار   التجترية 
 16 دجحبر 19ف2 احت رقم ف72355.

74I

FIDUCIAIRE BENHASSI

ماشو ماربر
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENHASSI
 N°32 LOT ZAKARIA ASKEJOUR

 LAMHAMID MARRAKECH،
40160، MARRAKECH MAROC
متشو متربر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي األمل 
شيشتوة شيشتوة ففف41 شيشتوة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  18ف2  أبريل  ف2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
متشو   : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

متربر.
غرض الشركة بإاجتز : بيع و شراء 

الرختم بتلتقصيط.
عحوان املقر االجتمتعي : حي األمل 
شيشتوة  ففف41  شيشتوة  شيشتوة 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الرشيد  السيد عصتم 
املختترشيشتوة  سيدي  الزاوية  حي 

ففف41 شيشتوة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  الرشيد  السيد عصتم 
املختترشيشتوة  سيدي  الزاوية  حي 

ففف41  سيدي املختتر املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
متي   17 االبتدائية بتمحتتنوت بتتريخ 

18ف2 احت رقم 18ف49/2.

75I

fidaga

MINT SURF CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fidaga
 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،
80000، agadir maroc
 MINT SURF CARS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مركز 

تغتزوت تغتزوت أكتدار  - 22فف8 
أكتدار املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
41917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MINT  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

.SURF CARS
اأجير    : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات بدون  ستئق.

مركز   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
22فف8   - أكتدار   تغتزوت  تغتزوت 

أكتدار املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف5  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف2.5    : السيد محصف صدقي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيدة  السيدة  كوراني روشييل 
فف1  بقيمة  حصة  فف2.5    : ريتش 

درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  محصف صدقي  السيد 
مركز تغتزوت تغتزوت  22فف8 اكتدار 

املغرب.
السيدة السيدة  كوراني روشييل 
تغتزوت  مركز  عحوانه ا(  ريتش 

تغتزوت  22فف8 اكتدار املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  غفراال  السيد 
عحوانه ا( زنقة الركراكي عمترة د رقم 

7 العكتري  ف1فف1 الربتط املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88932.
76I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمتنية الثقة العيون

LAAYOUNE

 STE MODERNE
DISTRIBUTION DU SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمتنية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شترع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، ففف72، املر�سى العيون 

املغرب
 STE MODERNE DISTRIBUTION

 DU SUD
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي  األمل 
رقم  ف11الطتبق السفلي - 2ففف7 

املر�سى العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

157ف3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 MODERNE DISTRIBUTION DU

. SUD

بيع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

العقتقير الصحتعية  واألجهزة ، اجترة 

الغيتر  الثالثي وتسويق املواد وقطع 

والزراعية  الصحتعية  للمعدات 

والفحتدق والبحرية......

عحوان املقر االجتمتعي : حي  األمل 
2ففف7   - ف11الطتبق السفلي  رقم  

املر�سى العيون املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : كوعلي  العربي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  كوعلي  العربي  السيد 

حي   15 شترع مسعود الوقفتوي رقم 

السالم  فففف8 اكتدار املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  كوعلي  العربي  السيد 

حي   15 شترع مسعود الوقفتوي رقم 

السالم  فففف8 اكتدار  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 13 دجحبر 

19ف2 احت رقم 32/19ف3.

77I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمتنية الثقة العيون

LAAYOUNE

ABMM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمتنية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شترع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، ففف72، املر�سى العيون 

املغرب
ABMM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 34 مكرر 

زنقة سيدي افني شقة 2 اجزئة 
املسيرة الخضراء  املر�سى العيون 

2ففف7 املر�سى العيون املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

143ف3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ABMM
استيراد    : غرض الشركة بإاجتز 
السردان  واوزيع  واجترة   واصدار 

املعلب.
عحوان املقر االجتمتعي : 34 مكرر 
اجزئة   2 شقة  افني  سيدي  زنقة 
العيون  املر�سى  الخضراء   املسيرة 

2ففف7 املر�سى العيون املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
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فف4 حصة    : السيد عبدو ملسين 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد  ابراهيم اات اوشن :  فف4 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف2    : السيد املصطفى مليدات 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  ملسين  عبدو  السيد 

اقتمة ادرار سكن 1 بلوك ج عمترة 17 

اكتدار  فففف8  حي الهدى   5ف  شقة 

املغرب.

اوشن  اات  ابراهيم  السيد  

حي   132 رقم  س  بلوك  عحوانه ا( 

امزيل بنسركتو فففف8 اكتدار املغرب.

السيد املصطفى مليدات عحوانه ا( 

15 وداداة االمل شترع موالي اوسف 

حي م.ج ففف46 اسفي املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  ملسين  عبدو  السيد 

اقتمة ادرار سكن 1 بلوك ج عمترة 17 

اكتدار   فففف8  حي الهدى   5ف  شقة 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 12 دجحبر 

19ف2 احت رقم 15/19ف3.

78I

fidaga

SOULITIONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fidaga

 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

80000، agadir maroc

SOULITIONE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بلوك ب 

حي السالم الدراركة  - فففف8 أكتدار 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

41925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SOULITIONE

اشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء  واألعمتل املختلفة.

بلوك ب   : عحوان املقر االجتمتعي 

حي السالم الدراركة  - فففف8 أكتدار 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف5  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.5    : ابراهيم  رشيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  ابراهيم  رشيد  السيد 

  783 حي القدس اجزئة الراحة رقم 

فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  ابراهيم  رشيد  السيد 

  783 حي القدس اجزئة الراحة رقم 

فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88942.

79I

la ventana hacia marruecos

 EXPLOITATION LAITIERE
CHEBAA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

la ventana hacia marruecos
 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1  7° ETG N° 83 ،
90000، TANGER MAROC
 EXPLOITATION LAITIERE

CHEBAA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
اململكة العربية السعوداة إقتمة 
العزيزة الطتبق الثتلث رقم ف2  - 

فففف9 طحجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
2211ف1

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  8ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 EXPLOITATION LAITIERE

.CHEBAA
التربية   : بإاجتز  الشركة  غرض 
العصرية للموا�سي و إنتتج الحليب و 
إنتتج اللحوم و مشتقتتهت  مشتقتاه، 
، الفالحة بجميع أشكتلهت اإلستيراد و 

التصدار.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
إقتمة  السعوداة  العربية  اململكة 
 - ف2   رقم  الثتلث  الطتبق  العزيزة 

فففف9 طحجة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد عبد السالم الشبعة :  فف1 

حصة بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الشبعة  السالم  عبد  السيد 

 2 رقم  حزم  إبن  شترع  عحوانه ا( 

فففف9  طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشبعة  السالم  عبد  السيد 

 2 رقم  حزم  إبن  شترع  عحوانه ا( 

فففف9 طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  6ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8ف2284.

Iف8

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE MORO Ô TOURIST

CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شترع االمير موالي عبد هللا ، 

فففف7، العيون املغرب

 STE MORO Ô TOURIST CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع عمر 

املختتر رقم 121 العيون  - فففف7 

العيون  املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.  29747

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  دجحبر  ف1  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الغيث  محمد  السيد  ة(  افويت 

الحيرش ففف.1 حصة اجتمتعية من 

السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 

 ة( محمد بوشتمة  بتتريخ 9ف دجحبر 

19ف2.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 13 دجحبر 

19ف2 احت رقم 31ف3.
81I

TOPBERFIES

TOPBERFIES  SARL.A.U 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

TOPBERFIES
طحجة، ملتقى شترع سجلمتسة عمر 

ابن الخطيب الطتبق 6 رقم 32 ، 
فففف9، طحجة املغرب

 TOPBERFIES  SARL.A.U شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي طحجة، 
ملتقى شترع سجلمتسة عمر ابن 

الخطيب الطتبق 6 رقم 32 - فففف9 
طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
91141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  18ف2  اوليوز  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TOPBERFIES  SARL.A.U
: - الزراعة  غرض الشركة بإاجتز 

بجميع أشكتلهت.
- انتتج الفالحي والحبتتي واملوا�سي. 

- اجترة الحبتاتت وألشجتر.
- شراء وبيع اجترة بتلجملة لجميع 

املحتجتت الفالحية.
طحجة،   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
ابن  عمر  سجلمتسة  شترع  ملتقى 
الخطيب الطتبق 6 رقم 32 - فففف9 

طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 
درهم، مقسم كتلتتلي:

فف1 حصة    : السيد مراد فؤادي 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  فؤادي  مراد  السيد 
118 شترع ولي العهد رقم 18 فففف9 

طحجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  فؤادي  مراد  السيد 
118 شترع ولي العهد رقم 18 فففف9 

طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
غشت   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

.m8181825418ف2 احت رقم 4ف

82I

STE HIBAD CONSEIL

SAKHI CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL
 APPT2 N°10 LOTISSEMENT
 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC
SAKHI CLEAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 263 
شترع غحدافة اليوسفية - ف19ف1 

الربتط املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
134173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  18ف2  اوليوز   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAKHI : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.CLEAN
غرض الشركة بإاجتز : الحظتفة و 

التجترة في مواد الحظتفة.
عحوان املقر االجتمتعي : رقم 263 
ف19ف1   - اليوسفية  غحدافة  شترع 

الربتط املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيد صتخي الحسين 
حصة بقيمة فف,فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد صتخي الحسين عحوانه ا( 
الربتط  ف19ف1  املودة  حي   61 رقم 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صتخي الحسين عحوانه ا( 
الربتط  ف19ف1  املودة  حي   61 رقم 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بتلربتط  بتتريخ - احت رقم -.

83I

Areej Misr Import Export SARL

 AREEJ MISR IMPORT/
EXPORT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Areej Misr Import Export SARL
 Residence Adnane 1 RdC n°15 ,

 Complexe Hassani، 90000،
Tanger Maroc

 Areej Misr Import/ Export SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي   

 Résidence Adnane 1 RdC, Appt
 n° 15 Complexe Hassani 90000

.Tanger Maroc
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.Tanger 5639ف

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  11 دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 Areej Misr Import/ Export
ففف.ف1  رأسمتلهت  مبلغ    SARL
اإلجتمتعي    مقرهت  وعحوان  درهم 
 Résidence Adnane 1 RdC, Appt
 n° 15 Complexe Hassani 90000
 Arrêt  : ل  نتيجة   Tanger Maroc

.d’activité
ب  التصفية  مقر  وحدد 
 Résidence Adnane 1 RdC n°
 15 Complexe Hassani Tanger -

Tanger Maroc فففف9. 
و عين:

 Ahmed  Omar السيد ة( 
و   Mohamed Abdelsamie
 Hadikat Oum Rabii 2 عحوانه ا( 
 GH 1 Entrée 2 Appt n° 4ف Hay
 Hassani  Casablanca 2فففف
كمصفي  ة(   Casablanca Maroc

للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم ف22865.
84I

DR CONSEIL

توب ستيلنيڭو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk Madihi 7
 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid
Maroc
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اوب ستيلحيڭو شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 61 شترع 
اللة اليتقوت زاوية مصطفى املعتني 
الطتبق التتني رقم 62 الدار البيضتء 

- فففف2 الدار البيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

448655
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  1ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
اوب   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

ستيلحيڭو.
غرض الشركة بإاجتز : التجترة

لجميع  االستيراد  و  التصدار 
املحتجتت

الحقل و التوزيع
61 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 
اللة اليتقوت زاوية مصطفى املعتني 
62 الدار البيضتء  الطتبق التتني رقم 

- فففف2 الدار البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيدة ستيلي نورة :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيدة ستيلي نوال :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  نورة  ستيلي  السيدة 
درب ختلد شترع وادي الذهب   568
الدار البيضتء  فف7ف2  ق ج البيضتء 

املغرب.
عحوانه ا(  نوال  ستيلي  السيدة 
درب   568 رقم  الذهب  وادي  شترع 
الدار  فف7ف2  البيضتء  قج  ختلد 

البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  نورة  ستيلي  السيدة 
درب ختلد شترع وادي الذهب   568
الدار البيضتء  فف7ف2  ق ج البيضتء 

املغرب
عحوانه ا(  نوال  ستيلي  السيدة 
درب   568 رقم  الذهب  وادي  شترع 
الدار  فف7ف2  البيضتء  قج  ختلد 

البيضتء املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ البيضتء  بتلدار   التجترية 

 ف2 نونبر 19ف2 احت رقم 2ف331.
85I

مكتب املحتسبة

CAFE MAJESTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتب املحتسبة
16 زنقة سال السعتدة 2 ، ففف15، 

الخميستت املغرب
CAFE MAJESTRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 1ف زنقة 

2ف اجزئة لبنى  - ففف15 الخميستت 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
28917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.MAJESTRA
غرض الشركة بإاجتز : مقهى.

زنقة  1ف   : عحوان املقر االجتمتعي 
2ف اجزئة لبنى  - ففف15 الخميستت 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد أمرموش بدر :  فف5 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد بلهتشمي عبد األمين :  فف5 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد أمرموش بدر عحوانه ا( 13 
زنقة أات طلحة حي الزمرمتن ففف15 

الخميستت املغرب.
األمين  عبد  بلهتشمي  السيد 
ميمون  أات  زنقة   23 عحوانه ا( 
الخميستت  ففف15  الزمرمتن   حي 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  بدر  أمرموش  السيد 
الزمرمتن   حي  طلحة  أات  زنقة   13

ففف15 الخميستت املغرب
األمين   عبد  بلهتشمي  السيد 
حي  ميمون  أات  زنقة   23 عحوانه ا( 
الزمرمتن ففف15 الخميستت املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  بتلخميستت  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1215.

86I

SAGEST

H.E.F.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
H.E.F.T شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي :  الطتبق 
4 شقة 8 رقم 8 اقتمة الحرية شترع 

فلسطين  - فففف3 فتس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.53943

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  نونبر   21 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   H.E.F.T حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

 8 4 شقة  الطتبق  مقرهت اإلجتمتعي  

رقم 8 اقتمة الحرية شترع فلسطين  - 

فففف3 فتس املغرب نتيجة للضغف 

الطلب.

و عين:

محمد سويهل    السيد ة( 

عرصة الزيتون الضحي  و عحوانه ا(   

عين  االندلس   3 الشقة  ف25  رقم 

الشقف موالي يعقوب  فففف3 فتس 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

الطتبق  وفي   19ف2  نونبر   21 بتتريخ 

اقتمة الحرية شترع   8 8 رقم  4 شقة 

فلسطين  - فففف3 فتس املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف3995/2.

87I

ائتمتنية بوعرفة

STE LECAP AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ائتمتنية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضتء بوعرفة 

بوعرفة، فف612، بوعرفة املغرب

STE LECAP AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

اافروان عين الشعير - فف612 

بوعحتن املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.639

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
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افويت السيد  ة( الفتطمي املراني 

من  اجتمتعية  حصة  ف25  علوي 

السيد  ة(  ف25 حصة لفتئدة   أصل 

مصطفى التيفوري بتتريخ 28 أكتوبر 

19ف2.

افويت السيد  ة( حميد حتميمتز 

ف25 حصة اجتمتعية من أصل ف25 

مصطفى  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

التيفوري بتتريخ 28 أكتوبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   12 بتتريخ  االبتدائية بفجيج  

19ف2 احت رقم 19ف2/ف25.

88I

TRA-COM-FISC-ASSISTANCE SARL

SCOUTCH CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 TRA-COM-FISC-ASSISTANCE

SARL

ف1 زنقة السعيداة  رقم 8 ، فففف9، 

طحجة املغرب

 SCOUTCH CARS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الوفتء رقم 77 بني اوزين سيدي 

ادريس - 23ف94 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2215ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SCOUTCH CARS

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات بدون ستئق.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

سيدي  اوزين  بني   77 رقم  الوفتء 

ادريس - 23ف94 طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

 EDDY  درلين إادي  السيد 

DERLYN  :  100 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 EDDY  درلين إادي  السيد 

زنقة   12 عحوانه ا(   )DERLYN
ليون  فف691  شرلوط دلبو فيلوران 

فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  اشراب  الهتم  السيدة 

بلوك ف4 رقم 18 حي الحسني ليراك  

فف1ف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  6ف  بتتريخ  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت رقم ف22841.

89I

AA CONSULTING S.A.R.L

SC JACANA
إعالن متعدد القرارات

AA CONSULTING

S.A.R.L 

14 ،  شترع  بتريس الطتبق الثتني 

رقم 22 ، فففف2، الدار البيضتء 

املغرب

SC JACANA  «شركة  املستهمة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: فيال 

ليميتسوكو زنقة طمتريس   - فففف2 

الدار البيضتء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

169ف45.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 6ف متي 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

نقل املقر االجتمتعي للشركة من فيال 

2ف2،  الى  ليميتسوكو زنقة طمتريس  

شترع عبد املومن -الدار البيضتء

على  احص  الذي   :2 رقم  قرار 

 SC متالي: تغيير التسمية االجتمتعية 

CAJANA الى JACANA

على  احص  الذي   :3 رقم  قرار 

متالي: تغيير الشكل القتنوني للشركة 

الي شركة ذات  من شركة مستهمة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد لهت الختصيتت التتلية: -1 

؛   CAJANA االجتمتعية:  التسمية 

االجتمتعي:  النشتط   2-

اإلنعتش العقتري؛ -3 

عبد  شترع  2ف2،  االجتمتعي:  املقر 

املومن رقم 5 الطتبق السفلي – الدار 

سحة؛   99 املدة:  البيضتء؛ -4 

االجتمتعي:  الرأسمتل   5-

درهم مقسم  متئة ألف  ففف.فف1( 

اجتمتعية  حصة  ألف  ففف1(  الى 

للواحدة  درهم  متئة  فف1(  بقيمة 

كلهت مكتتبة ومحررة بتسم الشريك 

الوحيد السيد سيرج بردوكو. -6 

األربتح امحن للشريك  اوزيع األربتح: 

املتلية:  السحة  الوحيد؛ -7 

من فتان احتار الى 31 ديسمبر؛

قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

سيرج  السيد   : جداد  مسير  تعيين 

املغربية،  للجنسية  الحتمل  بردوكو 

 26/11/1937 بتتريخ  املزداد 

الوطحية  للبطتقة  الحتمل  بمكحتس، 
فيال  4ف  القتطن ب   ،B2995ف رقم 

الدار   – انفت  امحديي  ممر  اتسميحة 

وحيد  كمسير  تعييحه  ام  البيضتء، 

وهذا ملدة غير محدودة.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم ف: الذي احص على متالي: 

اعتمتد قتنون است�سي جداد متوافق 

مع الشكل القتنوني الجداد للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722636.

Iف9

LE PREMIER CONSEIL

EXCEL TRAVEL MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

  EXCEL TRAVEL MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 484 

الحي الصحتعي سيدي غتنم مكتب 

رقم 7 مراكش - . مراكش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

11ف83.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام   19ف2  أكتوبر   21 في  املؤرخ 

الحتلي  االجتمتعي  املقر  احويل  

للشركة من «رقم 484 الحي الصحتعي 

سيدي غتنم مكتب رقم 7 مراكش - . 

مراكش املغرب» إلى «عمترة أ املجمع 

الحب�سي السكني و املنهي بشترع عالل 

الفت�سي الشطر 2 مراكش  - . مراكش  

املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   27 بتتريخ  بمراكش   التجترية 

19ف2 احت رقم فف98ف1.

91I
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LE PREMIER CONSEIL

ASSIF LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ASSIF LAND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شقة رقم 
23 الطتبق 3 عمترة اعمترة شترع 
العراق مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

951فف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  ف3 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASSIF  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.LAND
-دار   : بإاجتز  الشركة  غرض 

ضيتفة  ريتض(
-استقبتل الزوار املغتربة واالجتنب

-احظيم املهرجتنتت
عحوان املقر االجتمتعي : شقة رقم 
شترع  اعمترة  عمترة   3 الطتبق   23
مراكش  فففف4   - مراكش  العراق 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:
فف7.5    : لفحل  لبنى  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد ندار  دنيت :  فف2.5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 31 السيدة لبنى لفحل عحوانه ا( 

شترع الزرقطوني رقم 5 جليز مراكش 

. مراكش املغرب.

 31 عحوانه ا(  دنيت  ندار   السيد 

شترع الزرقطوني ممر الغحدوري جليز 

مراكش . مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 31 السيدة لبنى لفحل عحوانه ا( 

شترع الزرقطوني رقم 5 جليز مراكش 

. مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 157ف11.

92I

AA CONSULTING S.A.R.L

AIRCLIMA
شركة املستهمة

رفع رأسمتل الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ،  شترع  بتريس الطتبق الثتني 
رقم 22 ، فففف2، الدار البيضتء 

املغرب

AIRCLIMA شركة املستهمة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بترك 

الصحتعي بوسكورة مجموعة 91 

مكرر  - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.49795

العتم  الجمع  بمقت�سى 

غشت  5ف  في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

الشركة  رأسمتل  رفع  ام  19ف2 

درهم»  «ففف.ففف.3  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.ففف.8  من  أي 

  : طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.11 

أربتح أو عالوات  أو  إدمتج احتيتطي 

إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 28 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

غشت 19ف2 احت رقم 712125.

93I

AA CONSULTING S.A.R.L

LABORATOIRE AFRIC-PHAR
شركة املستهمة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شترع  بتريس الطتبق الثتني 
رقم 22 ، فففف2، الدار البيضتء 

املغرب
 LABORATOIRE AFRIC-PHAR

شركة املستهمة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي املحطقة 

الصحتعية غرب عين حرودة الطريق 
 ) R.S 111 الجهوية رقم 322  ستبقت
كلم فف12.4 عين حرودة  - ف2863 

الدار البيضتء املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.29767

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
احويل   ام   19ف2  متي  ف3  املؤرخ في 
للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
عين  غرب  الصحتعية  «املحطقة  من 
 322 رقم  الجهوية  الطريق  حرودة 
فف12.4 عين  R.S 111 ( كلم   ستبقت 
البيضتء  الدار  ف2863   - حرودة  
«134، ممر ميموزا عين  إلى  املغرب» 
البيضتء   الدار  ف59ف2    - السبع  

املغرب».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
8ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

غشت 19ف2 احت رقم 711245.
94I

AA CONSULTING S.A.R.L

JAAYIR LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شترع  بتريس الطتبق الثتني 
رقم 22 ، فففف2، الدار البيضتء 

املغرب
JAAYIR LOUNGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 11، شترع 
موالي رشيد - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.444375

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر  5ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

كحتفو  جتك  السيد  ة(  افويت 

177 حصة اجتمتعية من أصل ف39 
اوشري  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

بوزكلو بتتريخ 5ف نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722918.

95I

JML BUSINESS CONSEIL

JML BUSINESS CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL

 MHAMID OPERATION

 QORTOBA IMMEUBLE B

 APPARTEMENT 10 ، 40160،

MARRAKECH MAROC

JML BUSINESS CONSEIL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف8، اجزئة 

اودغى املحتميد مراكش - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

7ف9فف1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JML  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. BUSINESS CONSEIL

: املحتسبة  غرض الشركة بإاجتز 

و اوطين الشركتت.
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ف8،   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 - مراكش  املحتميد  اودغى  اجزئة 

فففف4 مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد محمد ابونبل :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : لحسن  الوعزاني  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  ابونبل  محمد  السيد 
مراكش  فففف4  مراكش  املحتميد 

املغرب.
السيد الوعزاني لحسن عحوانه ا( 
ازلي مراكش فففف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوعزاني لحسن عحوانه ا( 
ازلي مراكش فففف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  ف1  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 5ف1ف11.

96I

CHARIBA EXPERTISE

ASSURANCES CHARIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

CHARIBA EXPERTISE
ملتقى زنقة املرابطين وزنقة 

البختري، إقتمة البغدادي، الطتبق 
الختمس، فففف6، وجدة املغرب

 Assurances Chariba
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

الصحراء رقم 47  - فففف6 وجدة 
املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.19643

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.ف1  أي من  درهم»  «ففف.ف59 
عن  درهم»  «ففف.فف6  إلى  درهم» 
إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.
لقد ام احيين الفصول 6  و 7 من 
لإلعالن  للشركة   األست�سي  القتنون 
املتعلق برفع رأسمتل شركة    97 رقم 

. Assurances Chariba
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3722.

97I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة بني مالل خحيفرة - 

ملحقة خحيفرة

 MOUBAJ SARL- AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة بني 
مالل خحيفرة - ملحقة خحيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خحيفرة 
بخحيفرة الحي االداري -  طريق 
اتدلة، ففف54، خحيفرة املغرب

  MOUBAJ SARL- AU SOCIÉTÉ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

املدارس كتف النسور  - ففف54 
خحيفرة  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
3165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. MOUBAJ SARL- AU SOCIÉTÉ

أشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة - مفتوضة .

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ففف54   - النسور   كتف  املدارس 

خحيفرة  املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف1   : افراس مصطفى  السيد 

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد افراس مصطفى عحوانه ا( 

ففف54  النسور   كتف  املدارس  حي 

خحيفرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد افراس مصطفى عحوانه ا( 

ففف54  النسور  كتف  املدارس  حي 

خحيفرة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بخحيفرة  بتتريخ ف1 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف6/2ف9.

98I

TRANS M.H.1 SARL

TRANS M.H.1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

TRANS M.H.1 SARL
رقم 12، زنقة املدرسة، الزيتون ، 

ف7فف5، مكحتس املغرب

TRANS M.H.1 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 12، 
زنقة املدرسة، الزيتون - ف7فف5 

مكحتس املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.47157

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

عبداملجيد  السيد  ة(   افويت 

حصة اجتمتعية من  ف25  اإلدري�سي 

السيد  ة(   فف5 حصة لفتئدة   أصل 

دجحبر  6ف  الحسن حسحتس بتتريخ 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 21ف5.

99I

ADYEL & ASSOCIES

ADYEL & ASSOCIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

ADYEL & ASSOCIES

 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs

 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc

ADYEL & ASSOCIES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة جون 

جوريس رقم 49 حي كوايي الطتبق 6  

- فففف2 الدار البيضتء املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.323319

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في ف2 مترس 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
حي   49 رقم  جوريس  جون  «زنقة 

الدار  فففف2   -   6 الطتبق  كوايي 

إلى «43 شترع عين  املغرب»  البيضتء 

املكتب رقم   2 اوجطتت الشقة رقم 

2 - فففف2 الدار البيضتء  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ البيضتء   بتلدار   التجترية 

 12 دجحبر 19ف2 احت رقم ف72332.

Iفف1
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OUGMAS TRANS

STE OUGMAS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

OUGMAS TRANS

 N 9 IMM515  3 EME ETAGE

 CITE SALAM LOT SALAM ،

80070، AGADIR MAROC

STE OUGMAS TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 DOUAR وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 TAGADIRT NAABADOU

 DRARGA  - 80000 AGADIR

MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

41837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.OUGMAS TRANS

بإاجتز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DES  :

 MARCHANDISES POUR

.AUTRUI

 DOUAR : عحوان املقر االجتمتعي

 TAGADIRT NAABADOU

 DRARGA  - 8فففف AGADIR

.MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 MOHAMED OUGMAS السيد

 ZAOUIT SIDI DAOUD عحوانه ا( 

TAROUDANT MAROC ففف83.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED OUGMAS السيد

 ZAOUIT SIDI DAOUD عحوانه ا( 

TAROUDANT MAROC ففف83

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  5ف  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88826.

1Iف1

THE RGHIT POINT

 DEO CONSEIL

INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

THE RGHIT POINT

  39OMAR SLAOUI 4 ETAGE

 N°08 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

 DEO CONSEIL

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 37زنقة 

جالل الدان السيوطي الدارالبيضتء 

املغرب - فف5ف2 الدارالبيضتء 

املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

7ف1187.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   19 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( جمتل  بلحرش 

أصل  من  اجتمتعية  حصة   375

ف1.75 حصة لفتئدة  السيد  ة( زينب  

نونبر   19 بتتريخ  الجليل  عبد  ابن 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

3ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 4ف345.

2Iف1

ربدكوم

E H IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ربدكوم
ف1 زنقة عقبة بن نتفع برشيد ، 

فف261، برشيد املغرب
E H IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الحي 
الحسني بلوك ب الرقم 329 - 

فف261 برشيد املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
13259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  4ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 E H  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.IMMO
محعش   : بإاجتز  الشركة  غرض 
عقتري التصدار و االستيراد االشغتل 

العتمة.
الحي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الحسني بلوك ب الرقم 329 - فف261 

برشيد املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : احمد  الوركي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  احمد  الوركي  السيد 
 2 2 شقة  31 عمترة  2 زنقة  الستملية 

ففف26 الدار البيضتء  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  احمد  الوركي  السيد 
 2 2 شقة  31 عمترة  2 زنقة  الستملية 

ففف26 الدار البيضتء  املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  االبتدائية ببرشيد  

19ف2 احت رقم 41ف4.

3Iف1

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PATIENCE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمترة 91 الحي الحسني 

محطقة األنشطة االقتصتداة ، 

فف463، اليوسفية املغرب

PATIENCE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

السعتدة زنقة 11 رقم 57 - فف463 

اليوسفية املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PATIENCE TRAVAUX

أشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة و البحلء

أعمتل التطوير

املستحتت  ورصد  صيتنة 

الخضراء.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
فف463   -  57 رقم   11 السعتدة زنقة 

اليوسفية املغرب.
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أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5 حصة    : السيد رشيد كراب 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد امحمد دليل :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  كراب  رشيد  السيد 

فف463   171 رقم  السعتدة  اجزئة 

اليوسفية املغرب.

عحوانه ا(  دليل  امحمد  السيد 

 32 رقم  الحصر  شترع  السعتدة  حي 

فف463 اليوسفية املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  كراب  رشيد  السيد 

فف463   171 رقم  السعتدة  اجزئة 

اليوسفية املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتليوسفية   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 652.

4Iف1

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 HS3 TRAVAUX ET SERVICES

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمترة 91 الحي الحسني 

محطقة األنشطة االقتصتداة ، 

فف463، اليوسفية املغرب

 HS3 TRAVAUX ET SERVICES

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

أجحديس رقم 638 - فف463 

اليوسفية املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HS3  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TRAVAUX ET SERVICES DIVERS

أشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة و البحتء

أعمتل التطوير

املستحتت  ورصد  صيتنة 

الخضراء.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

فف463   -  638 رقم  أجحديس 

اليوسفية املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

نجيبي  الحكيم  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

نجيبي  الحكيم  عبد  السيد 

 638 رقم  أجحديس  حي  عحوانه ا( 

فف463 اليوسفية املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

نجيبي  الحكيم  عبد  السيد 

 638 رقم  أجحديس  حي  عحوانه ا( 

فف463 اليوسفية املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتليوسفية   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 656.

5Iف1

األستتذ رشيد هزيل

موثق

 Immeuble Ifrane 2  Avenue Hassan II  (2 28

éme étage  Agadir

 Tél: 05 28 84 53 02 - 05 28 84 53 03  Fax: 05

E-mail :  ra.hazil@yahoo,fr  4ف 53 84 28

 ,PATENTE : 4817982ف

,I.F : 4118832ف, CNSS : 827ف1فف

    ICE : ف1فففف5364ف16فف 

بليل

BELLIL 

من   78 املتدة  ملقتضيتت  اطبيقت 

 ،1919 مترس   31 في  املؤرخ  الظهير 

قتم السيد:

السيدة دومحيك ليسيتن سيمون 

 Madame Dominique جيحترد 

 Lucienne Simone GENARD

رقم  االقتمة  لبطتقة  الحتملة 

غتاة  الى  صتلحة   J4787ففM

لجواز  الحتملة  و  27ف5/2ف/ف1، 

صتلحة  فCV3969ف1  رقم  السفر 

فرنسية   ، ف2ف2/ف26/1  غتاة  الى 

الجنسية ، الستكحة ب عمترة 23 رقم 

1 اقتمة حدائق سوس الحي املحمدي 

اكتدار. 

ولحستب  بتسم  املتصرفة 

  BELLIL شركة  املسمتة  الشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

درهم  رأسمتلهتDhsفف,ففف.فف1.7  

جحتح  الفرس  حي  االجتمتعي  مقرهت 

موالي  شترع  زاوية   37 رقم  أزرو 

الشيخ  محمد  شترع  و  اوسف 

السعدي اكتدار. 

الصالحيتت  بموجب  و  بمقت�سى 

املخولة لهت في هذا الصدد .  

بمقت�سى عقد رسمي القته األستتذ 

بتتريخ  موثق بتكتدار،   ، رشيد هزيل 

1ف و 12 و 22 ابريل 19ف2،  بتفويت 

 « TAKTOUKI - 2 » البتخرة املسمتة

بطحجة  البحري  بتلقسم  املسجلة  و 

و املخصصة للصيد   652 احت رقم 

 Le PALANGRIER( ، لفتئدة :

 Monsieur السيد بوشعيب عبتد -
Bouchaib OBAD مغربي الجنسية ، 
الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 
غتاة  الى  صتلحة    BE4364فف رقم 
 934 الستكن بزنقة  22ف9/2ف/ف2، 

رقم 5ف أ حي السالم اكتدار.
 Monsieur حرب  حستن  السيد 
سينيغتلي   Hassane HARB
الحتمل لبطتقة االقتمة   ، الجنسية 
78Xفف11ف  صتلحة الى غتاة  رقم   
لجواز  الحتمل  و   ، 24ف8/2ف/5ف 
السفر رقم 1878451فA  صتلحة الى 
بحي  الستكن   ، 22ف2/ف12/1  غتاة 

موالي رشيد زنقة اتفياللت انزكتن. 
ولحستب  بتسم  املتصرفتن 
 HELOPS  » الشركة املسمتة شركة 
شركة ذات مسؤولية   »   FISHING
فف,ففف.فف1  رأسمتلهت  محدودة 
درهم ، مقرهت االجتمتعي بحي السالم 

رقم 224 بوجدور. 
الصالحيتت  بموجب  و  بمقت�سى 

املخولة لهمت في هذا الصدد . 
بثمن اجمتلي قدره فف,ففف.فف2.1 

درهم.
بمقت�سى هذا التفويت فتن شركة 
«HELOPS FISHING  « شركة ذات 
املتلك  ستصبن  محدودة  مسؤولية 

للبتخرة املشتر اليهت أعاله.
للخالصة و البيتن

6Iف1

MOORISH

 TECHNIQUES
 D‘IIRIGATION MODERNE

TIM
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

MOORISH
شترع لال اليقوت الطتبق الختمس 

الشقة د الدار البيضتء  39 ، 
ف8فف2، لدار البيضتء املغرب

 TECHNIQUES D›IIRIGATION
   MODERNE TIM SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 61 شترع 
اللة اليقوت مصطفى املعتني املركز 
التجتري الريتض رقم85 ا لطتبق 

الثتني البيضتء الدار البيضتء 
فففف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
449835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 TECHNIQUES D’IIRIGATION

.  MODERNE TIM SARL AU
اركيب   : بإاجتز  الشركة  غرض 

معدات الري 
61 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 
اللة اليقوت مصطفى املعتني املركز 
الطتبق   85 رقم  الريتض  التجتري 
الثتني البيضتء الدار البيضتء فففف2 

الدار البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : العلكة  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  العلكة  محمد  السيد 
3ف  السعتدة  شمس  اجزءة   35
الجدادة  ففف24  الجدادة  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  العلكة  عزيز  السيد 
ففف24   افرج  اوالد  العويبتت  دوار 

الجدادة  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722179.

7Iف1

NT FINANCE

 RIAD SERVICES

FOURNITURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

 RIAD SERVICES FOURNITURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ريتض 

السالم 1 رقم 142 - فففف2 

املحمداة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

91ف9.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  نونبر   12 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الراي�سي  أنس  السيد  ة(  افويت 

فف1 حصة اجتمتعية من أصل فف1 

عزيز نبيل  السيد  ة(  حصة لفتئدة  

بتتريخ 15 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بتملحمداة  بتتريخ 19 نونبر 

19ف2 احت رقم 1836.

8Iف1

NT FINANCE

M3AS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اوسيع نشتط الشركة 

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC
M3AS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت االجتمتعي 11 

زنقة اتفياللت و واد زم  - فففف2 
املحمداة املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.13521
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر  8ف  في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :
أشغتل البحتء .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
ف1  بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1983.
9Iف1

FUTURE CONSEIL

STE OPENWAY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
ف5 زنقة اوسف بن اتشفين الطتبق 

األول ، فف261، برشيد املغرب
STE OPENWAY CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف3 شترع 
ابن رشيق تسير 2 - فف261 برشيد 

املغرب 
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
13265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.OPENWAY CAR

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات بدون ستئق.

ف3 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

برشيد  فف261   -  2 ابن رشيق تسير 

املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

الختلق  عبد  لحميدي  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

الختلق  عبد  لحميدي  السيد 

برشيد  بن�سي  اجزئة   93 عحوانه ا( 

فف261 برشيد املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد لحميدي عحوانه ا( 

فف261  برشيد  بن�سي  اجزئة   93

برشيد املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  االبتدائية ببرشيد  

19ف2 احت رقم ف5ف4.

Iف11

CABINET LGHALI AMINE

NAJMAT AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET LGHALI AMINE

 DERB ELMANJRA RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

NAJMAT AGADIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : مجموعة 

التقدم GH2-17 الطتبق التتني 

سيدي البرنو�سي مجموعة التقدم 

GH2-17 الطتبق التتني سيدي 

البرنو�سي فف6ف2 الدار البيضتء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.377287

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   28 املؤرخ في 

ذات  شركة   NAJMAT AGADIR

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

17- التقدم  مجموعة  اإلجتمتعي 

GH2 الطتبق التتني سيدي البرنو�سي 

الطتبق   17-GH2 التقدم  مجموعة 

التتني سيدي البرنو�سي فف6ف2 الدار 

البيضتء املغرب نتيجة لعدم تشغيل 

الشركة.

و عين:

و  شكرهللا  عمر   السيد ة( 

زنقة  عبدهللا  موالي  حي  عحوانه ا( 
البيضتء  الشق  عين   52 رقم  ف28 

املغرب  البيضتء  الدار  ف47ف2 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

وفي مجموعة  19ف2  نونبر   28 بتتريخ 

التتني  الطتبق   17-GH2 التقدم 

التقدم  مجموعة  البرنو�سي  سيدي 

سيدي  التتني  الطتبق   17-GH2

البيضتء  الدار  فف6ف2  البرنو�سي 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723569.

111I

درعة ارشتدات ش.م.م

RIAD PEGASE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

درعة ارشتدات ش.م.م

15 شترع بئر أنزران صحدوق بريد 

ف1 اصومعت 15 شترع بئر أنزران 

صحدوق بريد ف1 اصومعت، 

ففف45، ورزازات املغرب

RIAD PEGASE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

ازنتوت اات زينب - ففف45 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.7971

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  3ف دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  RIAD PEGASE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 

اات  ازنتوت  دوار  اإلجتمتعي  مقرهت 
زينب - ففف45 ورزازات املغرب نتيجة 

ل : اوقف نشتط الشركة..

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ورزازات  ففف45   - الوحدة   حي   18

املغرب. 

و عين:

  DOMENICO السيد ة( 
حي   18 رقم  و عحوانه ا(   COLUCCI

املغرب  ورزازات  ففف45  الوحدة  

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بورزازات  بتتريخ 12 دجحبر 

19ف2 احت رقم ف226.

112I

HQM distrib com SNC

 HQM distrib com SNC

HQM

شركة التضتمن
اأسيس شركة

HQM distrib com SNC
 HAY MESNANA RDC LOT 6989

 EN FACE SOUK EL KORB ،
90000، Tanger MAROC

 )HQM distrib com SNC )HQM
شركة التضتمن

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  حي 
مسحتنة رقم 6989 أمتم سوق 
القرب - فففف9 طحجة املغرب

اأسيس شركة التضتمن 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1715ف1
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   17
األست�سي لشركة التضتمن بتملميزات 

التتلية:
شكل الشركة : شركة التضتمن.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HQM  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

.(distrib com SNC (HQM
التجترة   : بإاجتز  الشركة  غرض 
التصدار  و  االستيراد  و  التوزيع  و 
التعليمية,  األدوات  و  في  األلعتب 
التجميل,  مستحضرات  املالبس, 
املكمالت الغذائية(,  املواد الغذائية, 
العمليتت  وجميع  ادارية,  خدمتت 
التي  املتلية  و  التجترية  و  الصحتعية 

امكن أن ارابط بغرض الشركة..
حي    : االجتمتعي  املقر  عحوان 
مسحتنة رقم 6989 أمتم سوق القرب 

- فففف9 طحجة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
الحمري   الحكيم  عبد  السيد 
نرجيس شترع   2 البرانص  عحوانه ا( 
طحجة  فففف9  ف4  رقم  السحداتن 

املغرب.
السردوني  أبتظة  محمد  السيد 
زنقة  األول  الحسن  شترع  عحوانه ا( 
فففف9   26 رقم  اقطيوط  غرسة 

طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحمري   الحكيم  عبد  السيد 

نرجيس شترع   2 البرانص  عحوانه ا( 

طحجة  فففف9  ف4  رقم  السحداتن 

املغرب

السردوني   أبتظة  محمد  السيد 

زنقة  األول  الحسن  شترع  عحوانه ا( 

فففف9    26 رقم  اقطيوط  غرسة 

طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بطحجة  بتتريخ - احت رقم -.

113I

N2M CONSEIL-SARL

 M.F.M  DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  M.F.M  DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

الزهور جبل العروي الحتظور  - 

ففف62 الحتظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.13369

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 M.F.M  DE الوحيد  الشريك  ذات 

CONSTRUCTION   مبلغ رأسمتلهت 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

اإلجتمتعي زنقة الزهور جبل العروي 

املغرب  الحتظور  ففف62   - الحتظور  

انتهتءالغرض الدي قتمت   : نتيجة ل 

من اجله الشركة .
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زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - الحتظور   العروي  جبل  الزهور 

ففف62 الحتظور املغرب. 
و عين:

و  حمتش  مولود    السيد ة( 
العروي  زهور  لشترع  عحوانه ا( 
املغرب  الحتظور  ففف62  الحتظور  

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3491.
114I

socomif sarl

BOUJMAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصتلي عمترة 35 شقة 

رقم 2 ، 5فف14، القحيطرة املغرب
BOUJMAN TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 4 دال  
الطتبق األول  الحزام حي الصفتء  - 

ففف14 القحيطرة  املغرب 
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
53771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. BOUJMAN TRANS

نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املوظفيين.
عحوان املقر االجتمتعي : رقم 4 دال  

 - الحزام حي الصفتء   الطتبق األول  

ففف14 القحيطرة  املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد بوجمعة اليسفي  :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد بوجمعة اليسفي  عحوانه ا( 
رقم 4 دال  الطتبق األول  الحزام حي 

الصفتء  ففف14 القحيطرة  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوجمعة اليسفي  عحوانه ا( 
رقم 4 دال  الطتبق األول  الحزام حي 

الصفتء ففف14 القحيطرة  املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 5ف34.

115I

N2M CONSEIL-SARL

NIRMA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  NIRMA TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع ابو 

القتسم الشتبي رقم 135 الحتظور - 

ففف62 الحتظور املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.16877

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 أكتوبر 19ف2 ام تعيين 
اات  السيد ة(  للشركة  مسير جداد 

الهبطي  الهتشمي كمسير وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3493.
116I

KHM CONSULTING

IMOLA AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  اات  بتعمران املمر ب 

الطتبق االول  الرقم 6ف1 اقتطع 
شترع محمد الختمس و املقتومة ، 

ف5فف2، الدار البيضتء املغرب
IMOLA AUTOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 117 شترع 
اميل زوال الدار البيضتء - 82فف2 

الدار البيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
9ف63ف2.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر  ف3  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  IMOLA AUTOS الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 
اميل  شترع   117 اإلجتمتعي  مقرهت 
الدار  82فف2   - البيضتء  الدار  زوال 
البيضتء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

نشتط .
و حدد مقر التصفية ب 117 شترع 
82فف2   - الدار البيضتء  اميل زوال  

الدار البيضتء املغرب. 
و عين:

و  عحبري  بوشعيب   السيد ة( 
انفت  بتريزي  بول  زنقة   7 عحوانه ا( 
املغرب  البيضتء  الدار  ف17ف2 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1ف7233.

117I

KHM CONSULTING

SALSABIL TOURISME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

KHM CONSULTING

1 زنقة  اات  بتعمران املمر ب 

الطتبق االول  الرقم 6ف1 اقتطع 

شترع محمد الختمس و املقتومة ، 

ف5فف2، الدار البيضتء املغرب

SALSABIL TOURISME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي االمل 

3 الزنقة 33 املحل رقم 27 الفداء - 

ف53ف2 الدار البيضتء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.423571

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر  ف3  املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SALSABIL الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمتلهت  مبلغ    TOURISME

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

 33 الزنقة   3 االمل  حي  اإلجتمتعي 

املحل رقم 27 الفداء - ف53ف2 الدار 

البيضتء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

نشتط.

و حدد مقر التصفية ب حي االمل 

 - الفداء   27 املحل رقم   33 الزنقة   3

ف53ف2 الدار البيضتء املغرب. 
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و عين:

و  مراس  خليفة    السيد ة( 

عحوانه ا( ليستسفة عمليه اليتسمين 

طتبق   9 شقة  5ف1  عمترة  ب   7 ر 

املغرب  البيضتء  الدار  ف19ف2   2

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ البيضتء   بتلدار   التجترية 

 12 دجحبر 19ف2 احت رقم 2ف7233.

118I

societe el moustanir

STE FIDIACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

societe el moustanir

 imm 16 n 10 a A.V joulane lido

fes ، 30000، fes maroc

STE FIDIACOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مكتب 

ابن رشد,شترع موالي رشيد زنقة 

ليمت مكتب 5 الطتبق الثتني فتس - 

فففف3 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

597ف6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.FIDIACOM

هحدسة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

لة  وكت , والت رمقت شهت إ , ت عالميت إ

االاصتل .

مكتب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
زنقة  رشيد  موالي  رشد,شترع  ابن 
 - الطتبق الثتني فتس   5 ليمت مكتب 

فففف3 فتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد املبتركي أاوب :  ف95 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
ف5    : العمراني  فردوس  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  أاوب  املبتركي  السيد 
ف1  و محمد القري رقم  زاوية زم زم  

القحيطرة فففف3 فتس املغرب.
العمراني  فردوس  السيدة 
الشقة  بلغتزي  اجزئة  6ف  عحوانه ا( 
الشقف  عين  طريق  األزهر  حي  2ف 

فتس فففف3 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  أاوب  املبتركي  السيد 
ف1  و محمد القري رقم  زاوية زم زم  

القحيطرة فففف3 فتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
أكتوبر  4ف  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 3137.

119I

IMI DEVELOPER

IMI DEVELOPER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

IMI DEVELOPER
39-41، شترع محمد الختمس، 

الطتبق الثتلث ، فففف2، 
الدارالبيضتء املغرب

IMI DEVELOPER SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 41-39, 
شترع محمد الختمس الطتبق الثتلث  

- فففف2 الدارالبيضتء املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف9ف29.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  17ف2  اوليوز  5ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( محمد الستي�سي 

من  اجتمتعية  حصة   495 الحسني 

السيد  لفتئدة   حصة   495 أصل 

5ف  عبدالعليم السهحتوي بتتريخ   ة( 

اوليوز 17ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 26 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

شتحبر 17ف2 احت رقم 4ف6448فف.

Iف12

IMI DEVELOPER

IMI DEVELOPER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

IMI DEVELOPER

39-41، شترع محمد الختمس، 

الطتبق الثتلث ، فففف2، 

الدارالبيضتء املغرب

IMI DEVELOPER SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 41-39, 

شترع محمد الختمس الطتبق الثتلث 

- فففف2 الدارالبيضتء املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف9ف29.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

17ف2 ام تعيين  5ف اوليوز  املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

السهحتوي عبدالعليم كمسير وحيد

ابعت إلقتلة مسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 26 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

شتحبر 17ف2 احت رقم 4ف6448فف.

121I

FIDUNA

ليكسا تيكنولوجي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

ليكست ايكحولوجي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الرميلة 

زنقة 35 رقم 19 - ف47ف2 الدار 

البيضتء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.179787

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   21 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ  ايكحولوجي   ليكست 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

رقم   35 اإلجتمتعي حي الرميلة زنقة 

املغرب  البيضتء  الدار  ف47ف2   -  19

نتيجة ل : حل واصفية.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ف47ف2   -  19 رقم   35 الرميلة زنقة 

الدار البيضتء املغرب. 

و عين:

و  اسويعدة  ححتن   السيد ة( 

رقم   35 حي انكريط زنقة  عحوانه ا( 

املغرب  البيضتء  الدار  ف47ف2   25

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املختبرة 

و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723256.

122I
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ائتمتنية الكونفونتبل

خالدي تحويل األموال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

ائتمتنية الكونفونتبل
شترع أنتسرابي شقة رقم 9 مداحة  
الجدادة مكحتس ، فففف5، مكحتس 

املغرب
خالدي احويل األموال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 216 ولجة 

ملراني التواركة - فففف5 مكحتس 
املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.35331
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 9فف5.

123I

N2M CONSEIL-SARL

MED COMPANY PROPRETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 MED COMPANY PROPRETE

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع  
محمد الحتمس عمترة بويلغمتن 
Aعمترة رقم 12 الطتبق الثتلث  

العروي الحتظور  - ففف62 الحتظور 
املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.17157

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  4ف دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  MED COMPANY PROPRETE
درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 
شترع   اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 
بويلغمتن  عمترة  الحتمس  محمد 
الثتلث   الطتبق   12 رقم  Aعمترة 
الحتظور  ففف62   - العروي الحتظور  
املغرب نتيجة ل : انتهتء الغرض الذي  

قتمت من اجله الشركة .
شترع   ب  التصفية  مقر  وحدد 
A بويلغمتن  عمترة  الحتمس  محمد 
عمترة رقم 12 الطتبق الثتلث  العروي 

الحتظور  - ففف62 الحتظور املغرب. 
و عين:

السيد ة( نزهة   مزيتن  و عحوانه ا( 
حي ريكوالريس زنقة 7 رقم 4 الحتظور   
ففف62 الحتظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
العقود  ابليغ  محل  و   املختبرة 

و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3489.

124I

socomif sarl

SOCIETE CHENITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصتلي عمترة 35 شقة 

رقم 2 ، 5فف14، القحيطرة املغرب
SOCIETE CHENITE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الطتبق 

االول زنقة 17 رقم ف25 حي الصفتء  
- ففف14 القحيطرة  املغرب

 اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

53773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. SOCIETE CHENITE

في  اتجر   : بإاجتز  الشركة  غرض 

محتجتت التجميل .

الطتبق   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ف25 حي الصفتء   17 رقم  االول زنقة 

- ففف14 القحيطرة  املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيدة فيروز اشحيت  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  السيدة فيروز اشحيت  

حي  ف25  رقم   17 الطتبق االول زنقة 

الصفتء  ففف14 القحيطرة  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  السيدة فيروز اشحيت  

حي  ف25  رقم   17 الطتبق االول زنقة 

الصفتء  ففف14 القحيطرة  املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 6ف34.

125I

PARTNERS FOR BUSINESS P4B

 PARTNERS FOR BUSINESS
P4B

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

PARTNERS FOR BUSINESS P4B
13 زنقة احمد املجتطي اقتمة االلب 

طتبق 1 رقم 8 املعتريف البيضتء 
13 زنقة احمد املجتطي اقتمة االلب 
طتبق 1 رقم 8 املعتريف البيضتء، 

ف33ف2، الدار البيضتء املغرب
 PARTNERS FOR BUSINESS P4B
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 
احمد املجتطي اقتمة االلب طتبق 
1 رقم 8 املعتريف البيضتء الدار 
البيضتء ف33ف2 الدار البيضتء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
615ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
.PARTNERS FOR BUSINESS P4B

ممتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 
اجتري.

زنقة   13  : عحوان املقر االجتمتعي 
طتبق  االلب  اقتمة  املجتطي  احمد 
الدار  البيضتء  املعتريف   8 رقم   1
البيضتء  الدار  ف33ف2  البيضتء 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
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ففف.1    : الشكيلي  السيد جواد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الشكيلي  جواد  السيد 
اقتمة قرطبة رقم 31 ريتض االندلس 
الدار  ف15ف2  البيضتء  كتلفورنيت 

البيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  الشكيلي  جواد  السيد 
اقتمة قرطبة رقم 31 ريتض االندلس 
الدار  ف15ف2  البيضتء  كتلفورنيت 

البيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723216.
126I

LMT AUDITING

WORLD YW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

WORLD YW شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

سومية ، إقتمة الشهرزاد 3 الطتبق 
5 الرقم 22 ، الدارالبيضتء فففف2 

الدارالبيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
775ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.WORLD YW
استيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مستلزمتت االطفتل .
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الطتبق   3 إقتمة الشهرزاد   ، سومية 
فففف2  الدارالبيضتء   ،  22 الرقم   5

الدارالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
  : القلعي  حسين  بن  وافر  السيد 
فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
القلعي  حسين  بن  وافر  السيد 
القيروان   31** القيروان  عحوانه ا( 

اونس.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
القلعي  حسين  بن  وافر  السيد 
القيروان   31 القيروان  عحوانه ا( 

اونس
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723456.

127I

N2M CONSEIL-SARL

MED COMPANY PROPRETE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
  MED COMPANY PROPRETE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع  
محمد الختمس عمترة بويلغمتن 
Aعمترة رقم 12 الطتبق الثتلث  

العروي الحتظور - ففف62 الحتظور 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.17157

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  4ف دجحبر  املؤرخ في 

  MED COMPANY PROPRETE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

محمد  شترع   اإلجتمتعي  مقرهت 

Aعمترة  بويلغمتن  عمترة  الختمس 
العروي  الثتلث   الطتبق   12 رقم 

املغرب  الحتظور  ففف62   - الحتظور 

نتيجة النتهتء النشتط .

و عين:

السيد ة( نزهة   مزيتن  و عحوانه ا( 
حي ريكوالريس زنقة 7 رقم 4 الحتظور  

ففف62 الحتظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

شترع   وفي  19ف2  دجحبر  4ف  بتتريخ 

A بويلغمتن  عمترة  الختمس  محمد 

عمترة رقم 12 الطتبق الثتلث  العروي 

الحتظور - ففف62 الحتظور املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف349.

128I

socomif sarl

 ECOLE HORIZON BLEU
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصتلي عمترة 35 شقة 

رقم 2 ، 5فف14، القحيطرة املغرب

  ECOLE HORIZON BLEU SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قصبة 

مهداة رقم 553.القحيطرة  - ففف14 

القحيطرة  املغرب .
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.32655

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف4.4 

«ففف.ف4.56  إلى  درهم»  «ففف.ف16 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف343.

129I

ORIEN.COMPTA

GROUPE WENS ICI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ORIEN.COMPTA

52 شترع محمد الختمس حي 

الحسني بركتن ، فف3ف6، بركتن 

املغرب

 GROUPE WENS ICI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 29 
زنقة طترق ابن زيتد حي الحسني - 

فف3ف6 بركتن املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.5461

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  17 شتحبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   GROUPE WENS ICI

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 
29 زنقة طترق ابن زيتد حي الحسني - 

فف3ف6 بركتن املغرب نتيجة النعدام 

النشتط.

و عين:

و  عدة  الصمد   عبد  السيد ة( 
عحوانه ا( رقم 29 زنقة طترق ابن زيتد 

املغرب  بركتن  فف3ف6  الحسني  حي 

كمصفي  ة( للشركة.
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و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
 29 وفي رقم  19ف2  شتحبر   17 بتتريخ 
 - الحسني  حي  زيتد  ابن  طترق  زنقة 

فف3ف6 بركتن املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 739.
Iف13

STE FURAMIC SARL

STE OP PRINT  SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شترع الفتواكي وابن الخطيب 
عمترة مختتري الطتبق 6 رقم الشقة 

3 ، فففف6، وجدة املغرب
  STE OP PRINT  SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 38 زنقة 
حيفتء القدس  - فففف6 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.24239

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  STE OP PRINT الوحيد  الشريك 
ففف.ف1  SARL A/U   مبلغ رأسمتلهت 
 38 اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 
زنقة حيفتء القدس  - فففف6 وجدة 
املغرب نتيجة ل : نقص فرص الشغل 
معدات  اقتحتء  على  القدرة  ....عدم 
كثرة  املتلية  املوارد  ...قلة  العمل 

املحتفسة .
زنقة   38 و حدد مقر التصفية ب 
وجدة  فففف6   - القدس   حيفتء 

املغرب. 
و عين:

البتسط    عبد  اتسر  السيد ة( 
حي  املحمدي  حي  عحوانه ا(  و  حدي 
رقم  الفتر�سي  سلمتن  زنقة  الوحدة 
163  فففف6 وجدة املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   11 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3718.
131I

STE. FIDUKHAL

نفحات الخير للتجارة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE. FIDUKHAL
 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،
25000، KHOURIBGA MAROC
نفحتت الخير للتجترة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع مصر 
حي الكرم  رقم 89 خريبكة - ففف25 

خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.5525

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  11 دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
نفحتت الخير للتجترة  مبلغ رأسمتلهت 
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
اإلجتمتعي شترع مصر حي الكرم  رقم 
89 خريبكة - ففف25 خريبكة املغرب 

نتيجة ل : املحتفسة.
شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - خريبكة   89 رقم  مصر حي الكرم  

ففف25 خريبكة املغرب. 
و عين:

محمد  محمد سيد     السيد ة( 
 2 اليتسمين  عحوانه ا(  و  اسمتعيل 
املغرب  خريبكة  ففف25  خريبكة 

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
شترع   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

مصر حي الكرم  رقم 89 خريبكة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بخريبكة  بتتريخ 11 دجحبر 

19ف2 احت رقم ف143.

132I

marrakech externalisation

HBA DEV
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

HBA DEV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية شترع 
عالل الفت�سي و يعقوب املحصور 

شقة رقم 46, مكتب رقم 2 الطتبق 
الختمس اوريدة 53, مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
967فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HBA  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.DEV
*اطوير   : بإاجتز  الشركة  غرض 

حلول البرمجيتت
*اطوير وتسويق برامج الكمبيوار 

؛ االستعتنة بمصتدر خترجية.
الكمبيوار  شبكتت  *إنشتء 

واالاصتالت للشركتت.
*إدارة قتعدة بيتنتت العمالء ؛

*استيراد - اصدار.

لهت  شركة  أي  في  حصة  *اقتحتء 

كتئن ممتثل أو متعلق ؛
زاوية   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

يعقوب  و  الفت�سي  عالل  شترع 

 2 46, مكتب رقم  املحصور شقة رقم 

53, مراكش  الطتبق الختمس اوريدة 

- فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف1    : السيد هشت م بوبطيطة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف1   : بوبطيطة  هشتم   السيد 

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد هشتم  بوبطيطة عحوانه ا( 

122 مكرر شترع روني النوي فف623 

النس فرنست فف623 النس فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشتم  بوبطيطة  عحوانه ا( 

122 مكرر شترع روني النوي فف623 

النس فرنست  فف623  النس  فرنست 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 187ف11.

133I

atelier conseil

GF ARCHITECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/14

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

GF ARCHITECTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 261 شترع 

امترة حي موالي عبد هللا عين الشق 

الدارالبيضتء - ف78ف2 الدارالبيضتء 

املغرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
3ف4ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GF  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ARCHITECTS
الهحدسة   : غرض الشركة بإاجتز 

املعمترية.
عحوان املقر االجتمتعي : 261 شترع 
امترة حي موالي عبد هللا عين الشق 
ف78ف2 الدارالبيضتء  الدارالبيضتء - 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد عمر الفرختني :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : السيد عبد العلي كسوس 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  الفرختني  عمر  السيد 
صوفتكت 1 عمترة د رقم 3 عين الشق 

ف48ف2 الدارالبيضتء املغرب.
كسوس  العلي  عبد  السيد 
إقتمة نتداة عمترة أه رقم   عحوانه ا( 
الدارالبيضتء  ف33ف2  الطتبق4   15

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  الفرختني  عمر  السيد 
صوفتكت 1 عمترة د رقم 3 عين الشق 

ف48ف2 الدارالبيضتء املغرب
كسوس  العلي  عبد  السيد 
إقتمة نتداة عمترة أه رقم   عحوانه ا( 
الدارالبيضتء  ف33ف2  الطتبق   15

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722991.
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aice compta

TWOREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 TWOREST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 
أحمد املجتني إقتمة  األلب الطتبق 
1 الشقة 8 حي املعتريف - ف33ف2 

البيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

449559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TWOREST
غرض الشركة بإاجتز : مطعم

ممول الحفالت.
زنقة   13  : عحوان املقر االجتمتعي 
األلب الطتبق  أحمد املجتني إقتمة  
ف33ف2   - املعتريف  حي   8 الشقة   1

البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5    : السيد عرجون نورالدان 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد زوهري سعيد :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عرجون  نورالدان  السيد 

عحوانه ا( شترع محمد الستدس رقم 

666 فف1ف2  البيضتء املغرب.

عحوانه ا(  سعيد  زوهري  السيد 

فف1ف2  الشق  عين   3 الفتن  حي 

البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عرجون  نورالدان  السيد 

عحوانه ا( شترع محمد الستدس رقم 

666 فف1ف2 البيضتء املغرب

عحوانه ا(  سعيد  زوهري  السيد 

فف1ف2  الشق  عين   3 الفتن  حي 

البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 29 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم -.

135I

درعة ارشتدات ش.م.م

 COMPLEXE DE

DISTRACTION ANNAKHIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

درعة ارشتدات ش.م.م

15 شترع بئر أنزران صحدوق بريد 

ف1 اصومعت 15 شترع بئر أنزران 

صحدوق بريد ف1 اصومعت، 

ففف45، ورزازات املغرب

 COMPLEXE DE DISTRACTION

ANNAKHIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

املغرب العربي - ففف45 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.1569

اإلستثحتئي  العتم  الجمع  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر  7ف  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة

 COMPLEXE DE DISTRACTION  
رأسمتلهت  مبلغ    ANNAKHIL
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
 - العربي  املغرب  شترع  اإلجتمتعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  ورزازات  ففف45 

اوقف نشتط الشركة..
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ورزازات  ففف45   - الوحدة   حي   31

املغرب. 
و عين:

و  محسين  محمد   السيد ة( 
عحوانه ا( رقم 31حي الوحدة  ففف45 
ورزازات املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بورزازات  بتتريخ 12 دجحبر 

19ف2 احت رقم 2261.

136I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

 LEKCIE ليك�سي ماروك
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU
 BD Grande Ceinture - Rés.

 SARA Imm GH7, 4ème Etage,
 Appt 8 - Hay Mohammadi
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LEKCIE MAROC ليك�سي متروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

سومية، إقتمة شهرزاد3، الطتبق 
الختمس، الرقم 22، الحخيل - 
ف34ف2 الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
313ف45



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية )ف)  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  4ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : ليك�سي 

.LEKCIE MAROC متروك

االستيراد   : غرض الشركة بإاجتز 

والتصدار

ـ  االاصتل  و  لالشهتر  وكتلة 

واألنشطة املتعلقة بتلتظتهرات

البيع عبراالنترنيتـ  إدارة املعتمالت 

اإللكترونية

أو  املرابطة  األنشطة  جميع 

املشتبهة والتي لهت عالقة بتإلنترنيت

أشغتل الطبتعة والجرافيزم

والبرمجة  الويب  حلول  أنشطة 

الفيداو  وإنتتج  الرسومتت  وإنشتء 

واألفالم ثالثية األبعتد.

 ، واالستشترات   ، البرمجة 
واالاصتل الرقمي وأنشطة أخرى

املعلومتايتت اقحيتت

جميع املعتمالت التجترية، املتلية، 

العقترية والصحتعية التي لهت عالقة 

بتلهدف  مبتشرة  غير  أو  مبتشرة 

اإلجتمتعي.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الطتبق  شهرزاد3،  إقتمة  سومية، 

 - الحخيل   ،22 الرقم  الختمس، 

ف34ف2 الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

 M LECERF GEOFFREY, السيد 

  PIERRE-MICHEL, SEBASTIEN :

ف1 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 M LECERF GEOFFREY, السيد 

 PIERRE-MICHEL, SEBASTIEN

 35REWLEY ROAD OX1 )عحوانه ا

 2RG ***** OXFORD ROYAUME

.- UNI

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

 M LECERF GEOFFREY, السيد 

 PIERRE-MICHEL, SEBASTIEN

 35REWLEY ROAD OX1 )عحوانه ا

2RG  OXFORD ROYAUME - UNI

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722817.

137I

GIT’AMINE

GIT›AMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

GIT›AMINE

رقم 6 زنقة دار �سي عي�سى حي عزيب 

زموري ، ففف46، أسفي املغرب

GIT›AMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 6 زنقة 

دار �سي عي�سى حي عزيب زموري - 

ففف46 أسفي املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

15ف8.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ففف.1 

«ففف.ففف.5 درهم» إلى «ففف.ففف.6 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  االبتدائية بآسفي  

19ف2 احت رقم 2226.

138I

.sté. fidev SARL - A.U

الصناعة التقليدية للشوكوالتة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكحتس - 498 اداور اجداد ابني 
امحمد ، فففف5، مكحتس املغرب
الصحتعة التقليداة للشوكوالاة  

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقسيم 
بلير 5 19-، محل رقم 8، كتميليت - 

فففف5 مكحتس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.42699

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   19 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
للشوكوالاة    التقليداة  الصحتعة 
درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 
اقسيم  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 
 - كتميليت   ،8 محل رقم   ،-19  5 بلير 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكحتس  فففف5 

حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب اقسيم 
 - كتميليت   ،8 محل رقم   ،-19  5 بلير 

فففف5 مكحتس املغرب. 
و عين:

و  الخليفي  هللا   عبد  السيد ة( 
عمترة  اللطف،  اقتمة  عحوانه ا( 
فففف5  شترع السعداين  م.ج(   ،19
مكحتس املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و  الخليفي  أحمد   السيد ة( 
عمترة  اللطف،  اقتمة  عحوانه ا( 
فففف5  شترع السعداين  م.ج(   ،19
مكحتس املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
اقسيم   : الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

بلير 5 19-، محل رقم 8، كتميليت
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   22 بتتريخ  بمكحتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 5516.
139I

STRUCTURE & SOL SARL

STRUCTURE & SOL /SS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STRUCTURE & SOL SARL
 BRANES 1 RUE 6 N 4 ، 90000،

TANGER MAROC
STRUCTURE & SOL /SS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

اترودانت ، مركب أبراج طحجة ، 
بلوك 6 مكتب رقم 13  مكرر  - 

فففف9 طحجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2131ف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. STRUCTURE & SOL /SS
مكتب   : بإاجتز  الشركة  غرض 
الدراستت املتعلقة بتلهحدسة املدنية: 
الخبرة  و  بتلدراستت  القيتم   -
للورشتت  الجيواقحية  و  التقحية 
الكبرى ، البحتاتت ، الطرق ، القحتطر 
،  الوحدات الصحتعية ،املختزن .......

الخ
و  ادارة   ، التقحية  املستعدة   -

مراقبة  األشغتل و الورشتت الكبرى
- جميع أعمتل البحتء  من تشييد 
، صبتغة ، نجترة و نجترة االملونيوم ، 
الحقش على الجبس ، التطهير  ..........

الخ
- اعتدة هيكلة املحتطق الخضراء

العمليتت  جميع  عتمة  بصفة 
التجترية ، الصحتعية ، املتلية التي لهت 
صلة مبتشرة أو غير  مبتشرة بتلهدف 
شأنهت   من  التي  و  للشركة   الرئي�سي 

الرفع من اقدم و نمو الشركة .
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زنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 ، طحجة  أبراج  مركب   ، اترودانت 
 - مكرر     13 رقم  مكتب   6 بلوك 

فففف9 طحجة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5 حصة    : السيد ختلد بحوارة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد محمد بصري :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  بحوارة  ختلد  السيد 
اجزئة ريتض أهال  11 رقم 67 ف9فف9 

طحجة املغرب.
عحوانه ا(  بصري   محمد  السيد 

حي احراريين ف8فف9 طحجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  بحوارة  ختلد  السيد 
اجزئة ريتض أهال  11 رقم 67 ف9فف9 

طحجة املغرب
عحوانه ا(  بصري   محمد  السيد 

حي احراريين ف8فف9 طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  4ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228322.
Iف14

FOUZMEDIA

JABAL HICHAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
JABAL HICHAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
الفصبة الرقم 945 - ففف14 

القحيطرة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

53225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JABAL : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.HICHAM

: مقتول في  غرض الشركة بإاجتز 

االشغتل املختلفة واشغتل البحتء

مقتول في صيتنة الحدائق

التصدار واالستيراد

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ففف14   -  945 الرقم  الفصبة 

القحيطرة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
علوي  محمدي  محمد  السيد 

البراد  صحدوق  الريتض  عحوانه ا( 

القحيطرة   R AS  14ففف  9757

املغرب.
علوي  محمدي  هشتم  السيد 

2ف  الشقة   945 الرقم  عحوانه ا( 

القصبة ففف14 القحيطرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  محمدي  محمد  السيد 

البراد  صحدوق  الريتض  عحوانه ا( 

9757 فففR AS 14 القحيطرة املغرب
علوي  محمدي  هشتم  السيد 

2ف  الشقة   945 الرقم  عحوانه ا( 

القصبة ففف14 القحيطرة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

احت   - بتتريخ  االبتدائية بتلقحيطرة  
رقم -.

141I

FOUZMEDIA

 SOCIETE  NADMAREGYCO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE  NADMAREGYCO
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة 

4 محل 1 زنقة ابي امتم  - ففف14 
القحيطرة املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.47613

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
بوبكر امصري   افويت السيد  ة( 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف25 
ف25 حصة لفتئدة  السيد  ة( ححتن  

الطويل  بتتريخ 28 أكتوبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
2ف  بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3277.
142I

LINEA CONSULTING

PATISS LEADER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LINEA CONSULTING
357 شترع محمد الختمس ، 
فففف2، الدار البيضتء املغرب
PATISS LEADER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
أحمد بكتل، رقم 17 حي املحطة 

الدار البيظتء شترع أحمد بكتل، رقم 
17 حي املحطة الدار البيظتء فففف2 

الدار البيظتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

9267ف7.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  متي  2ف  في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    PATISS LEADER

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
رقم  بكتل،  أحمد  شترع  اإلجتمتعي 

شترع  حي املحطة الدار البيضتء   17
املحطة  حي   17 رقم  بكتل،  أحمد 

الدار البيظتء  فففف2  الدار البيضتء 

املغرب نتيجة ل : -املحتفسة

-انخفتض حجم النشتط.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املحطة  حي   17 رقم  بكتل،  أحمد 

الدار  فففف2  املغرب  البيظتء  الدار 

البيضتء املغرب. 

و عين:
السيد ة( لسالمي  زهير و عحوانه ا( 

69 اجزئة املحترة زنقة 14 كتليفورنية 

البيضتء  الدار  فففف2  البيضتء 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضتء  وعحد   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 

العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : 
شترع أحمد بكتل، رقم 17 حي املحطة 

الدار البيضتء

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 22 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

اوليوز 19ف2 احت رقم 4ف216.

143I

ste sabah info

STE  EMMYOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ste sabah info

 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc

STE  EMMYOR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي امحيس 
جتمعة محمد الستدس بوليتكحيك 

اجزءة ف66 ف4315 ابن جرير - 
ف4315 بن جرير املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
2173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.EMMYOR SARL AU
تسيير   : بإاجتز  الشركة  غرض 

وادبير املجتل الفالحي
اقدام خدمتت.

امحيس   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
بوليتكحيك  الستدس  محمد  جتمعة 
 - جرير  ابن  ف4315  ف66  اجزءة 

ف4315 بن جرير املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.ف1 درهم، مقسم كتلتتلي:
فف1    : اوبراهيم  السيد سعيد   

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد سعيد  اوبراهيم عحوانه ا(  
1ف سمترة  زنقة اموزار مرموشة رقم 

ففف72 سمترة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد  اوبراهيم عحوانه ا(  
1ف سمترة  زنقة اموزار مرموشة رقم 

ففف72 سمترة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  جرير   بتبن  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 227.
144I

PREMIUM FINANCE

SOBALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SOBALM  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي فحدق 

املستفر امتم املحطة الطرقية 

العزوزية - فففف4 مراكش املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.78515

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  نونبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف2.9 

«ففف.ففف.3  إلى  درهم»  «ففف.فف1 

مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 219ف11.

145I

AUDINET

GROUPE M.Y DOGMOCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 3ف

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

  GROUPE M.Y DOGMOCH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 1ف2 شترع 

زرقطوني - فففف2 الداربيضتء  

املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.35646

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 15 نونبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

فففف2   - زرقطوني  شترع  «1ف2 
زنقة  «3ف  إلى  املغرب»  الدارالبيضتء  

 - اوسف  موالي  شترع  اورير  اات 

فففف2 الدارالبيضتء   املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723181.

146I

وين سيود إكسبير

PAPIKA ببيككا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

وين سيود إكسبير
رقم ف1 مبنى اتشفين نهج يعقوب 

املريني جيليز، ف2فف4، مراكش 

املغرب

ببيككت PAPIKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم ف1 

عمترة اتشفين نهج يعقوب املريني 

مراكش املغرب - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

11ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

ببيككت   : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.PAPIKA

إستغالل   : غرض الشركة بإاجتز 

دور الضيتفة إستيراد واصدار.

ف1  رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

املريني  يعقوب  نهج  اتشفين  عمترة 

مراكش  فففف4   - املغرب  مراكش 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيدة  كالرا متثيلد دويبو :  ف33 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة سيلفي أندري آن موريس 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ف33    :

للحصة .

السيد محمد أفالح :  ف34 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة  كالرا متثيلد دويبو : ف33 

بقيمة فف1 درهم.

السيدة سيلفي أندري آن موريس 

: ف33 بقيمة فف1 درهم.

بقيمة  ف34   : السيد محمد أفالح 

فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

دويبو  متثيلد  كالرا  السيدة  

ففف33  لفرنشيز  شترع   9 عحوانه ا( 

بوردو فرنست.

السيدة سيلفي أندري آن موريس 

ففف33  شترع لفرنشيز    9 عحوانه ا( 

بوردو فرنست.

عحوانه ا(  أفالح  محمد  السيد 

سيبع   61 رقم  تسلطتنت  اجزئة 

فففف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  أفالح  محمد  السيد 

سيبع   61 رقم  تسلطتنت  اجزئة 

فففف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 233ف11.

147I
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PREMIUM FINANCE

SOBALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOBALM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 42 اجزئة 
سيدي غتنم 2 شقة رقم 2 الطتبق 

االول - فففف4 مراكش املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.78515

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 25 نونبر 19ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
«42 اجزئة سيدي غتنم 2 شقة رقم 
مراكش  فففف4   - االول  الطتبق   2
امتم  املستفر  «فحدق  إلى  املغرب» 
فففف4   - املحطة الطرقية العزوزية 

مراكش  املغرب».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 219ف11.

148I

AUDINET

SMEN OU 3SSEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 3ف
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
SMEN OU 3SSEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  197 شترع 
املقتومة طتبق 6 - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

59ف36.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  12 دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمتلهت    SMEN OU 3SSEL

مقرهت  وعحوان  درهم  فف,ففف.فف1 

اإلجتمتعي  197 شترع املقتومة طتبق 

املغرب  البيضتء  الدار  فففف2   -  6

نتيجة ل : التصفية املسبقة للشركة .

 197 ب   التصفية  مقر  حدد  و 

شترع املقتومة طتبق 6 - فففف2 الدار 

البيضتء  املغرب. 

و عين:

و  لكراوي  حمزة    السيد ة( 

ففف22   121 السالم  حي  عحوانه ا( 

كمصفي  ة(  املغرب   الجدادة 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723589.

149I

zagora consulting sarl

 EQUIPEMENTS

TAGOUNITE
شركة التضتمن

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شترع محمد الختمس ، 

فف479، زاكورة املغرب

 EQUIPEMENTS TAGOUNITE

شركة التضتمن في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي االمل 

اتكونيت - فف479 زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.2411

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  6ف دجحبر  املؤرخ في 

 EQUIPEMENTS التضتمن  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    TAGOUNITE

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف2 

 - اتكونيت  االمل  حي  اإلجتمتعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  زاكورة  فف479 

التوقف عن مزاولة النشتط.

و حدد مقر التصفية ب حي االمل 
اتكونيت - فف479 زاكورة املغرب. 

و عين:

طتهت و  السيد ة( موالي سفيتن  

فف479  عحوانه ا( حي االمل اتكونيت 
زاكورة املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

16 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بزاكورة  

19ف2 احت رقم 426.

Iف15

F.C.G.E

MON RDV PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

MON RDV PHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 13 شترع 

مسلم الطتبق 4 شقة 22 بوكتر 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

973فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MON  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

.RDV PHONE

مركز   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الحداءات.

13 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

بوكتر   22 شقة   4 الطتبق  مسلم 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد  محير الطتهري :  ف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف5    : امعيوض  اتسين  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الطتهري  محير  السيد  

مراكش   1 حرف أ املسيرة   477 رقم 

ف14ف4 مراكش املغرب.

السيد اتسين امعيوض عحوانه ا( 

دوار امزوغ الشتوي اللة اكركوست 

أمزميز الحوز 3ف421 أمزميز املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  الطتهري  محير  السيد 

مراكش   1 حرف أ املسيرة   477 رقم 

ف14ف4 مراكش املغرب

السيد اتسين امعيوض عحوانه ا( 

دوار امزوغ الشتوي اللة اكركوست 

أمزميز الحوز 3ف421 أمزميز املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم ف19فف11.
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FOUZMEDIA

 OCEANE NEGOCE ET
INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 OCEANE NEGOCE ET

INDUSTRIE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الرقم 14 
شترع محصور الدهبي عمترة فكيك 
مكتب رقم 3 - ففف14 القحيطرة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
53739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 OCEANE NEGOCE ET  :

.INDUSTRIE
التصدار   : غرض الشركة بإاجتز 

واالستيراد
بيع االالت الصحتعية.

عحوان املقر االجتمتعي : الرقم 14 
فكيك  عمترة  الدهبي  محصور  شترع 
القحيطرة  ففف14   -  3 رقم  مكتب 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة سحتء البغدادي عحوانه ا( 
داور   11 الشقة  صومتلي  زنقة   5

الجتمع ففف.ف2 الربتط املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سحتء البغدادي عحوانه ا( 
داور   11 الشقة  صومتلي  زنقة   5

الجتمع ففف.ف2 الربتط املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

احت   - بتتريخ  االبتدائية بتلقحيطرة  
رقم -.
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FOUZMEDIA

 ART ET DESIGNE

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 ART ET DESIGNE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية 

شترع محمد الختمس وزنقة أبو بكر 

الصداق إقتمة النسيم مكتب رقم 

11 - ففف14 القحنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

53663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  ف3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ART  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ET DESIGNE IMMOBILIER

اإلنعتش   : غرض الشركة بإاجتز 

العقتري.

زاوية   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شترع محمد الختمس وزنقة أبو بكر 
رقم  مكتب  النسيم  إقتمة  الصداق 

11 - ففف14 القحنيطرة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد الرحموني محمد عحوانه ا( 
فف748  زنقة جون متري كريي  7ف2 

سور فورون فرنست.
مولودي  عبدالغني  السيد 
 2 مرجتن  ايليال  بقعة   8 عحوانه ا( 

فففف5 مكحتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
مولودي  عبدالغني  السيد 
 2 مرجتن  ايليال  بقعة   8 عحوانه ا( 

فففف5 مكحتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلقحيطرة  بتتريخ 26 نونبر 

19ف2 احت رقم -.
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CASA MANAGEMENT

إمبريال أرروغروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CASA MANAGEMENT
 BD RAHAL MESKINI N° ، 54

20300، CASABLANCA MAROC
إمبراتل أفروغروب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 شترع 
الحرية 3 الطتبق شقة 5 - فف3ف2 

الدار البيضتء املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

443687
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر  9ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : إمبراتل 

أفروغروب.

املطور   : بإاجتز  الشركة  غرض 

العقتري.

ف1 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

فف3ف2   -  5 الطتبق شقة   3 الحرية 

الدار البيضتء املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : أمين  والي  نتات  السيد 

حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .

فف5    : والي عصتم  نتات  السيد 

حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد نتات والي أمين عحوانه ا( 

اسكتن حمزة رقم ف1 سيدي معروف 

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب.

السيد نتات والي عصتم عحوانه ا( 

اتون  كرين  كتزا  الحدائق  إقتمة 

املداحة الخضراء   ٤ شقة   ٢٩ عمترة 

البيضتء  الدار  فف3ف2  بوسكورة  

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نتات والي أمين عحوانه ا( 

اسكتن حمزة رقم ف1 سيدي معروف 

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب

السيد نتات والي عصتم عحوانه ا( 

اتون  كرين  كتزا  الحدائق  إقتمة 

املداحة الخضراء   ٤ شقة   ٢٩ عمترة 

البيضتء  الدار  فف3ف2  بوسكورة  

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 26 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

شتحبر 19ف2 احت رقم 714857.
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zagora consulting sarl

EQUIPEMENT BEN HAJJI

شركة التضتمن

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم119  شترع محمد الختمس ، 

فف479، زاكورة املغرب

 EQUIPEMENT BEN HAJJI

شركة التضتمن في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

اوالد وشتح ارنتاة - فف479 زاكورة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.2473

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  6ف دجحبر  املؤرخ في 

 EQUIPEMENT التضتمن  شركة 

ففف.ف1  مبلغ رأسمتلهت    BEN HAJJI

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

زاكورة  فف479   - اوالد وشتح ارنتاة 

املغرب نتيجة ل : التوقف عن مزاولة 

النشتط.

و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد 

وشتح ارنتاة - فف479 زاكورة املغرب. 

و عين:

السيد ة( استمة  حجي و عحوانه ا( 

دوار اوالد وشتح ارنتاة فف479 زاكورة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

13 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بزاكورة  

19ف2 احت رقم 425.
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F.C.G.E

RDV PERFORMANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH MAROC

RDV PERFORMANCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 3ف4 
الطتبق 1 شقة رقم 2ف املسيرة أ 
مراكش - ف14ف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

37ف1ف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RDV  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.PERFORMANCE
مركز   : بإاجتز  الشركة  غرض 
الحداءات: التسويق و التدبير التجتري.

عحوان املقر االجتمتعي : رقم 3ف4 
أ  املسيرة  2ف  رقم  شقة   1 الطتبق 

مراكش - ف14ف4 مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد كريستيتن جتك، هتكمون 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف5    :

للحصة .
فف5    : السيد نورالدان بوجمتلة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد كريستيتن جتك، هتكمون 
8 نهج كتبيستونغ مونتتدي  عحوانه ا( 

فرنست ف3431  مونتتدي فرنست.

بوجمتلة  نورالدان  السيد 
عحوانه ا( رقم 16 اقتمة العثمتني نهج 

مكحتس  فففف5  مكحتس  شفشتون 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوجمتلة  نورالدان  السيد 
عحوانه ا( رقم 16 اقتمة العثمتني نهج 

مكحتس  فففف5  مكحتس  شفشتون 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم ف25ف11.
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املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيون الستقية 

الحمراء

ERRABANI TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيون الستقية الحمراء

صحدوق البراد رقم 2266 ، فففف7، 

العيون املغرب

ERRABANI TRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 7ف7 
رقم 417 - فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

121ف3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ERRABANI TRA

أشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

التجترة  املختلفة،  البحتء  وخدمتت 

العتمة االستيراد والتصدار.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
العيون  فففف7   -  417 رقم  7ف7 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد عبد هللا ابيه :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : البحين  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  ابيه  هللا  عبد  السيد 
العيون  فففف7  الدشيرة  قيتدة 

املغرب.
السيد ابراهيم البحين عحوانه ا( 
حي العودة رقم 2629 فففف7 العيون 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  ابيه  هللا  عبد  السيد 
العيون  فففف7  الدشيرة  قيتدة 

املغرب
السيد ابراهيم البحين عحوانه ا( 
حي العودة رقم 2629 فففف7 العيون 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 11 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف2/2فف3.
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COMPTAFFAIRES

 ETUDES TECHNIQUES
INGENIERIE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مالءمة الحظتم األست�سي للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 ETUDES TECHNIQUES
 INGENIERIE SERVICES
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«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: زاوية 
زنقة مصطفى املعتني وزنقة التول 

الطتبق الثتني شقة رقم 25 - فففف2 

الدارالبيضتء املغرب.

«مالءمة الحظتم األست�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.368563

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 18 أكتوبر 19ف2

األست�سي  الحظتم  مالءمة  اقرر 

القتنون:  مقتضيتت  مع  للشركة 

احيين الحظتم األست�سي للشركة وفقت 

للقرارين : 

اجتمتعية  حصص  افويت   *

بتتريخ  19ف4/2ف/2ف 

بتتريخ  الشركة  رأسمتل  رفع   *

19ف5/2ف/2ف

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722746.
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FOUZMEDIA

TD BEKKALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

TD BEKKALI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية 

شترع محمد الختمس وزنقة أبو بكر 

الصداق إقتمة النسيم مكتب رقم 

11 - ففف14 القحيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

53637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TD  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BEKKALI
: مقتول في  غرض الشركة بإاجتز 

األشغتل املختلفة وأشغتل البحتء
مقتول في التزاين.

زاوية   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شترع محمد الختمس وزنقة أبو بكر 
رقم  مكتب  النسيم  إقتمة  الصداق 

11 - ففف14 القحيطرة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  البقتلي  محمد  السيد 
املغرب العربي  بلوك ف1   28 الرقم 

ففف14 القحيطرة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  البقتلي  محمد  السيد 
املغرب العربي  بلوك ف1   28 الرقم 

ففف14 القحيطرة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ بتلقحيطرة   االبتدائية 

 16 دجحبر 19ف2 احت رقم -.

159I

pouce des affaires

TAIBA STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

pouce des affaires
 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama
 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca
maroc

TAIBA STORE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 projet وعحوان مقرهت اإلجتمتعي
 madinat al wifaq nr 1436 a -

.20300 laayoun maroc
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.28395

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  دجحبر  9ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
 RACHID السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة   AFDEL 5فف
السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 
 ة( RACHID ARIF بتتريخ 9ف دجحبر 

19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 12 بتتريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

دجحبر 19ف2 احت رقم 15/19ف3.
Iف16

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE AUTOMATISME
 ET CONTRÔLE DE

 L’IRRIGATION DU MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
 STE AUTOMATISME ET

 CONTRÔLE DE L’IRRIGATION
DU MAROC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 
التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
اوندا  26 فيال وئتم  ففف62 الحتظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.14615

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   19 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AUTOMATISME ET CONTRÔLE

 DE L’IRRIGATION DU MAROC

SARL  مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 درهم 

اجزئة  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 

اوندا  26 فيال وئتم  ففف62 الحتظور 

بأي  القيتم  عدم   : نتيجة ل  املغرب 

نشتط اجتري.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اوندا  26 فيال وئتم  ففف62 الحتظور 

املغرب. 

و عين:

و  التتنوتي  فؤاد   السيد ة( 

عحوانه ا( حي املطتر  ففف62 الحتظور 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : الحتظور

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلحتضور  بتتريخ 16 دجحبر 

19ف2 احت رقم 8ف7/35ف35.

161I

CSN MAROC

بازيليك كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

بتزيليك كتر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الدكتن 

رقم 2 املحتميد 4 رقم 552 مراكش - 

ف16ف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61ف1ف1



9ف) الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  7ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : بتزيليك 

كتر.

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات بدون ستئق.

الدكتن   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

مراكش   552 رقم   4 املحتميد   2 رقم 

- ف16ف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : الطتلبي  الحسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد حسن لهمتام  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد الحسن الطتلبي عحوانه ا( 

رقم   1 بلبكتر  اجزئة  املحمدي  الحي 

ف94 مراكش ف7فف4 مراكش املغرب.

عحوانه ا(  لهمتام   السيد حسن 

شترع عالل   36 رقم  3ف  الرويضتت 

مراكش  ف9فف4  مراكش  الفت�سي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن الطتلبي عحوانه ا( 

رقم   1 بلبكتر  الحي املحمدي اجزئة  

ف94 مراكش ف7فف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 268ف11 .

162I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

LES NORME TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
LES NORME TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رحتلة 

فركلة  احجداد كلميمة الرشيداة - 
فف52 الرشيداة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.11667
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  نونبر   14 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( حسن اعمومو 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 
السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 
ابراهيم بو علي بتتريخ 14 نونبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
االبتدائية بتلرشيداة  بتتريخ 25 نونبر 

19ف2 احت رقم 438.
163I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 AGRICOLE OUIDANE EL
KHIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
افويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 AGRICOLE OUIDANE EL KHIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قصر 
مسكي جمتعة مدغرة الرشيداة 

قصر مسكي جمتعة مدغرة 
الرشيداة ففف52 الرشيداة املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

49ف11.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر  ف2  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( رضوان بتلقسم 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

حسن كردي بتتريخ ف2 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بتلرشيداة  بتتريخ 28 نونبر 

19ف2 احت رقم 443.

164I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

KHALDY DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

KHALDY DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قصر 

ححتبو فزنة ا ص ز ارفود - ففف52 

الرشيداة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

465ف1.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    KHALDY DECO

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

اإلجتمتعي قصر ححتبو فزنة ا ص ز 

املغرب  الرشيداة  ففف52   - ارفود 

نتيجة ل : االزمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ففف52   - ححتبو فزنة ا ص ز ارفود 

الرشيداة املغرب. 

و عين:

السيد ة( ختلد  عقيد و عحوانه ا( 

ارفود  ز  ص  ا  فزنة  ححتبو  قصر 

كمصفي  املغرب  الرشيداة  ففف52 

 ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف45.

165I

best control and consulting sarl

MOUCHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

MOUCHA   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم7، 

مرجتن1، الشطر الثتني - فففف5 

مكحتس املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.35465

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام تعيين  19ف2  نونبر   12 املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

اليزادي  اتسر كمسير وحيد

ابعت إلقتلة مسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 9ف51.

166I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SIJILMASSA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SIJILMASSA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

موالي اسمتعيل ارفود - فف52 

الرشيداة املغرب .

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري -.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 6ف دجحبر 19ف2 ام  احويل  

للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

ارفود  اسمتعيل  موالي  «شترع  من 

إلى   » املغرب  الرشيداة  فف52   -

«املراب الخترج من املنزل الكتئن ب 

 - اجزئة الصحوبر احدف ازرو   2ف4 

ففف52 الرشيداة  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 459.

167I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

AIT EL CAID ISOUHDNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

AIT EL CAID ISOUHDNE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : قصر 

ازرو الخحك الرشيداة  - ففف52 

الرشيداة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

7ف94.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  ف1 دجحبر  املؤرخ في 

AIT EL CAID ISOUHDNE  شركة 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

رأسمتلهت ففف.ففف.ف1 درهم وعحوان 

الخحك  ازرو  اإلجتمتعي قصر  مقرهت 

الرشيداة  ففف52   - الرشيداة  

املغرب نتيجة ل: االزمة.

و عين:

و  اات القيد   لحسن    السيد ة( 

عحوانه ا( قصر ازرو الخحك الرشيداة  

املغرب كمصفي  الرشيداة   ففف52 

 ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 17 اونيو 19ف2 وفي قصر ازرو 

الخحك الرشيداة - ففف52 الرشيداة 

املغرب .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 461.

168I

Fiduciaire jazouli mohammed

 MACHOUR KAMILIO»

TRANSPORT «MAK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شترع ابو بكر الصداق فتس، 

فففف3، فتس املغرب

 MACHOUR KAMILIO»

 TRANSPORT «MAK TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 137 

طريق فتس صفرو ففف31 صفرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.543

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

18ف2 اقرر حل 31 دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة   

 MACHOUR KAMILIO»

TRANSPORT «MAK TRANS  مبلغ 
درهم وعحوان  ففف.ف2.46  رأسمتلهت 

طريق   137 رقم  اإلجتمتعي  مقرهت 

املغرب  صفرو  ففف31  فتس صفرو 

نتيجة ل : املحتفسة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 137 

صفرو  ففف31  صفرو  فتس  طريق 

املغرب. 

و عين:

الدان  كمتل  متلك    السيد ة( 

نقة اللة اميحة طتبق   4 و عحوانه ا( 

فففف3  املداحة الجدادة   12 6 شقة 

فتس املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

العقود ابليغ  محل  و   املختبرة 
رقم   : و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية   

137 طريق فتس صفرو

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

16 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بصفرو  

19ف2 احت رقم 19ف225/2.

169I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 H.A.A ALUMINIUM ET

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 H.A.A ALUMINIUM ET

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 2ف 
زنقة ف3 والد الحتج الرشيداة  - 

ففف52 الرشيداة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.12353

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  اقرر 

 H.A.A ALUMINIUM ET املحدودة 

TRAVAUX  مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

ف3 والد الحتج الرشيداة  -  2ف زنقة 

 : الرشيداة املغرب نتيجة ل  ففف52 

االزمة .

2ف  و حدد مقر التصفية ب رقم 

 - الرشيداة   الحتج  والد  ف3  زنقة 

ففف52 الرشيداة املغرب. 

و عين:

السيد ة( علي   البتزي و عحوانه ا( 
رقم 2ف زنقة ف3 والد الحتج الرشيداة  

كمصفي  املغرب  الرشيداة  ففف52 

 ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 452.

Iف17

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

L E B TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

L E B TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : قصر 

موالي امحمد الخحك الرشيداة  - 

ففف52 الرشيداة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.12995
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بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  19 غشت  املؤرخ في 
L E B TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة مبلغ رأسمتلهت ففف.ففف.ف1 
درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قصر 
 - الرشيداة   الخحك  امحمد  موالي 
الرشيداة املغرب نتيجة ل:  ففف52 

االزمة.
و عين:

السيد ة( لحسن   بتمو و عحوانه ا( 
قصر موالي امحمد الخحك الرشيداة  
كمصفي  املغرب  الرشيداة  ففف52 

 ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
قصر  وفي  19ف2  اونيو   25 بتتريخ 
 - الرشيداة   الخحك  امحمد  موالي 

ففف52 الرشيداة املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 462.

171I

INTERACTIVE PROGRESS

INTERACTIVE PROGRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INTERACTIVE PROGRESS
ف2 شترع األمير موالي عبد هللا، زاوية 
بولفتر بتستور، إقتمة سترة، الطتبق 

الختمس، الشقة رقم 9، ص.ب 
5252 درادب ، فففف9، طحجة 

املغرب
 INTERACTIVE PROGRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف2 شترع 
األمير موالي عبد هللا، زاوية بولفتر 

بتستور، إقتمة سترة، الطتبق 
الختمس، الشقة رقم 9، ص.ب 
5252 درادب - فففف9 طحجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
337ف5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 INTERACTIVE الوحيد  الشريك 
PROGRESS  مبلغ رأسمتلهت ففف.ف4 
ف2  اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 
زاوية  هللا،  عبد  موالي  األمير  شترع 
الطتبق  إقتمة سترة،  بولفتر بتستور، 
ص.ب   ،9 رقم  الشقة  الختمس، 
5252 درادب - فففف9 طحجة املغرب 

نتيجة ل : لتصفية وداة قبل اآلوان.
ف2  ب  التصفية  مقر  وحدد 
زاوية  هللا،  عبد  موالي  األمير  شترع 
الطتبق  إقتمة سترة،  بولفتر بتستور، 
ص.ب   ،9 رقم  الشقة  الختمس، 
5252 درادب - فففف9 طحجة املغرب. 

و عين:
و  الححوط  اامتن   السيد ة( 
فففف9  البوختري  سيدي  عحوانه ا( 

طحجة املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  6ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228367.

172I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

K E P TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
K E P TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : قصر 
زوي املكيس اوفوس  - ففف52 

الرشيداة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.12691

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  شتحبر  2ف  في  املؤرخ 

شركة ذات   K E P TRAVAUX حل 

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

املكيس  زوي  قصر  اإلجتمتعي 

الرشيداة املغرب  ففف52   - اوفوس  

نتيجة لألزمة.

و عين:

الخلطي و  السيد ة( عبد العزيز  

عحوانه ا( قصر زوي املكيس اوفوس  

كمصفي  املغرب  الرشيداة  ففف52 

 ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 2ف شتحبر 19ف2 وفي قصر زوي 

املكيس اوفوس  - ففف52 الرشيداة 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 451.

173I

STE AGEFICO SARL

TANGER WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

STE AGEFICO SARL

12 شترع عمر الخيتم الطتبق الثتني 
رقم 4 ، فففف9، طحجة املغرب

TANGER WASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

السالم عمترة الشروق بلوك س رقم 

6 - فففف9 طحجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

425ف2.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر  ف2  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الدفوف  ليحت  السيد  ة(  افويت 

فف5 حصة اجتمتعية من أصل فف5 

حصة لفتئدة  السيد  ة( نبيل ببتبتش 

بتتريخ 23 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر  3ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228244.

174I

FLASH ECONOMIE

LUXWARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LUXWARE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 
أحمد املجتطي إقتمة ليزالب الطتبق 
1 رقم 8 - املعتريف - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
713ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.LUXWARE
-استيراد   : غرض الشركة بإاجتز 

واصدار
ومستحضرات  العطور  -تسويق 

التجميل.
زنقة   13  : عحوان املقر االجتمتعي 
أحمد املجتطي إقتمة ليزالب الطتبق 
الدار  فففف2   - املعتريف   -  8 رقم   1

البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 FADELLI CELSO :  1.السيد ففف

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 FADELLI CELSO السيد 

 LONDRA (GBR SW1A  )عحوانه ا

.1AA Londres Royaume-Uni

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 FADELLI CELSO السيد 

 LONDRA (GBR SW1A  )عحوانه ا

1AA Londres Royaume-Uni

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 713ف45.

175I

STE AGEFICO SARL

TANGER WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شترع عمر الخيتم الطتبق الثتني 

رقم 4 ، فففف9، طحجة املغرب

TANGER WASH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

السالم عمترة الشروق بلوك س رقم 

6 - فففف9 طحجة املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

425ف2.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام تعيين  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 

مسير جداد للشركة السيد ة( بتبتش 

نبيل كمسير آخر

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  3ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228244.

176I

STE AGEFICO SARL

TANGER WASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة

STE AGEFICO SARL
12 شترع عمر الخيتم الطتبق الثتني 

رقم 4 ، فففف9، طحجة املغرب
TANGER WASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت االجتمتعي شترع 

السالم عمترة الشروق بلوك س رقم 
6 - فففف9 طحجة املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

425ف2.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام تغيير  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 
عمومي  «هتاف  من  الشركة  نشتط 
املعلوميتت  و  املكتب  أدوات  اجترة 
وسجتئر « إلى «اجترة املواد الغدائية 

، حلويتت و شكالطة».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  3ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228244.
177I

AMJAD AUDIT

TRANS INTER JOUILLAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

AMJAD AUDIT
 HAY ESSALAM BLOIC 10 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC
TRANS INTER JOUILLAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 
الريتض رقم 1117 - فف142 سيدي 

سليمتن املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر   22 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( مبترك اجويالت 

فف2 حصة اجتمتعية من أصل فف2 

حصة لفتئدة  السيد  ة( عبد الحكيم 

اجويالت بتتريخ 22 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

بتتريخ  سليمتن   بسيدي  االبتدائية 

6ف دجحبر 19ف2 احت رقم ف28.

178I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

AGRI SFR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

AGRI SFR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة واد 

الذهب اجداد - ففف52 الرشيداة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.12159

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  5ف دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

AGRI SFR   مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
ففف52   - اجداد  الذهب  واد  زنقة 

الرشيداة املغرب نتيجة ل : االزمة.

و حدد مقر التصفية ب زنقة واد 

الرشيداة  ففف52   - اجداد  الذهب 

املغرب. 

و عين:

و  السفري  محمد   السيد ة( 
اجداد  الذهب  واد  زنقة  عحوانه ا( 

كمصفي  املغرب  الرشيداة  ففف52 

 ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف465/2.

179I

دافي اكسبيرايز

 CABINET CELINE
CARSALADE LAWFIRM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

دافي اكسبيرايز
إقتمة اليتسمين زاوية شترع عمر 
الخيتم وزنقة البحفسج عمترة 7 

بوسيجور ، ف22ف2، الدار البيضتء 
املغرب

 CABINET CELINE CARSALADE
LAWFIRM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 265 شترع 

الزرقطوني الطتبق 9 الرقم 92 - 
فففف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
291ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 CABINET CELINE CARSALADE

.LAWFIRM
غرض الشركة بإاجتز : اإلستشترة 

القتنونية.
 265  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شترع الزرقطوني الطتبق 9 الرقم 92 

- فففف2 الدار البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي :

فف1    : السيدة سيلين كترستليد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

كترستليد  سيلين  السيدة 

ستن   1242 فالمتندز  عحوانه ا( 

بترايليمي  ستن   97133 بترايليمي 

فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

كترستليد  سيلين  السيدة 

ستن   1242 فالمتندز  عحوانه ا( 

بترايليمي  ستن   97133 بترايليمي 

فرنست

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 - بتتريخ  البيضتء   بتلدار  التجترية 

احت رقم -.

Iف18

 centre de developpment profesionnel des

competences

TRINELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

TRINELEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عحد ويل 

فيشيحغ عمترة بيراليكو رقم 1ف 
ستحة ام اسعد - فففف7 العيون 

املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.4817

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 13 دجحبر 19ف2 ام  احويل  

املقر االجتمتعي الحتلي للشركة من

بيراليكو  عمترة  فيشيحغ  ويل  «عحد   

فففف7   - ام اسعد  ستحة  1ف  رقم 

6ف7 شقة  «رقم  إلى  العيون املغرب» 

 - الوحدة  مداحة   C بلوك  2ف  رقم 

فففف7 العيون  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 13 دجحبر 

19ف2 احت رقم 14/19ف3.

181I

FLASH ECONOMIE

ATLAS RIDER  أطلس رايدر
إعالن متعدد القرارات

م س أ كونسلتحك

5 شترع عبد اللطيف بن قدور الدار 

البيضتء

 ATLAS RIDER أ طلس راادر

 شركة ذات املسؤولية املحدودة رأ 

سمتلهت ففف.ففف.2 درهم 

املقر اإلجتمتعي محج عالل الفت�سي 

عمترة  س(,إقتمة  أطل�سي الشقة 17 

نهتاة مهتم املسير 

تعيين مسيران جدد

العتداة   العتمة  الجمعية   إن   

املحعقدة بتتريخ 5فف1/12/2ف قد : 

الحظت نهتاة مهتم مسير الشركة و 

قررت عدم اجداد مهتمه 

-عينت مسيران جدد للشركة ملدة 

غير محدودة:

العلمي  الشريف  عثمتن  السيد 

 Othman Cherif Alami

العلمي  الشريف  كريم    السيد 

Karim  Cherif Alami

-تغيير البحد 16 من قتنون الشركة 

لدى  القتنوني  اإلاداع  أنجز 

مراكش  بمداحة  التجترية  املحكمة 

عدد  احت  5فف7/12/2ف  بتتريخ 

25332
بمثتبة مقتطف و بيتن 

املسير

182I

FLASH ECONOMIE

أطلس راادر

ATLAS RIDER  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

م س أ كونسلتحك

5 شترع عبد اللطيف بن قدور

 البيضتء

أ طلس راادر 

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأ سمتلهت : فف,ففف.ففف.11 درهم 

املقر اإلجتمتعي: محج عالل الفت�سي 

عمترة  س(,إقتمة  أطل�سي الشقة 17 

الزيتدة في الرأسمتل 
إن الجمعية  العتمة الغير العتداة 

املحعقدة بتتريخ 22 اوليوز 11ف2 قد:

املتل  رأس  في  الزيتدة  قررت 

فف,ففف.ففف.5   بمبلغ  اإلجتمتعي 

من  لحقله  ذلك  ,و  درهم 

إلى   درهم   فف,ففف.ففف.11 

و ذلك عن  درهم   فف,ففف.ففف.16  

سهم من فئة  ففف.ف5  طريق إنشتء 

فف1 درهم للواحد كلهت اكتب و احرر 

نقدا عحد اإلكتتتب

-تغيير البحد 8 من قتنون الشركة

لدى  القتنوني  اإلاداع  أنجز 

مراكش  بمداحة  التجترية  املحكمة 

رقم  احت  11ف2  شتحبر  7ف  بتتريخ 

فف52.1 
بمثتبة مقتطف و بيتن

 املسير

183I

FLASH ECONOMIE

أطلس رايدر

ATLAS RIDER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

م .ش  و شركتؤه 

5 شترع عبد اللطيف بن قدور  

البيضتء
خبراء حيسوبيون 

أ طلس راادر  

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأ سمتلهت فف,ففف.فف1.2 درهم 

املقر اإلجتمتعي:مراكش, محج عالل 

الفت�سي عمترة  س(,إقتمة  أطل�سي 

الشقة 17 -الطتبق الرابع 

الزيتدة في الرأسمتل 

إن الجمعية  العتمة الغير العتداة 

املحعقدة بتتريخ 15 أكتوبر 3فف2 قد:       

رأسمتل  في  الزيتدة  قررت   -

الشركة  بمبلغ  فف,ففف.فف8  ,و ذلك 

درهم إلى  فف,ففف.فف1.2   لحقله من 

عن  ذلك  و  درهم  فف,ففف.ففف.2  

سهم جداد من  إنشتءففف.8  طريق 

فف1 درهم للواحد كلهت اكتب و  فئة 

احرر نقدا عحد اإلكتتتب       

- تعدال البحد 8  لرأسمتل الشركة 

من القتنون األست�سي

ام اإلاداع القتنوني لدى املحكمة 

 21 بتتريخ  بمراكش  التجترية 

نونبر3فف2 احت رقم 188ف2      
بمثتبة مقتطف و بيتن 

  املسير   

184I

FLASH ECONOMIE

أطلس راادر

ATLAS RIDER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

م س أ كونسلتحك

5 شترع عبد اللطيف بن قدور الدار 

البيضتء

 ATLAS RIDER أ طلس راادر

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأ سمتلهت : ففف.ففف.5 درهم 

املقر اإلجتمتعي: محج عالل الفت�سي 

عمترة  س(,إقتمة  أطل�سي الشقة 17 

الزيتدة في رأسمتل 

إن الجمعية  العتمة الغير العتداة 

املحعقدة بتتريخ 13 دجحبر7فف2 قد:   

رأسمتل  في  الزيتدة  قررت   -

درهم ففف.ففف.3    االجتمتعي بمبلغ 

ففف.ففف.5  درهم   و ذلك لحقله من 

عن وذلك  درهم  ففف.ففف.8   الى 
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سهم من فئة  فففف3  طريق انشتء   

فف1  درهم للواحد كلهت اكتب و احرر 

نقدا عحد اإلكتتتب

-تغيير البحد 8 من قتنون الشركة                  

لدى  القتنوني  اإلاداع  أنجز 

مراكش  بمداحة  التجترية  املحكمة 

احت عدد  7فف2  دجحبر   27 بتتريخ 

ف3456  
بمثتبة مقتطف و بيتن                                   

املسير  

185I

FLASH ECONOMIE

أطلس راادر

ATLAS RIDER 
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

أطلس راادر ATLAS RIDER  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: شترع  

عالل الفت�سي,إقتمة أطل�سي عمترة 

 س(,الشقة 17,الطتبق الرابع  - 

فففف4 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.11493

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 22 شتحبر 1فف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

اجداد مدة والاة املسير السيد عبد 
العزيز لسنتين أخرى

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 1: الذي احص على متالي: 

اجداد مدة والاة املسير

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

احتار   29 بتتريخ  بمراكش   التجترية 

2فف2 احت رقم 16952.

186I

F.B.A.K GESTION SARL

 ATLAS ROUCHDI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شترع بئر انزران اقتمة الشعيبي 

 bd bir anzarane طتبق 1 ابن جرير
 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 ATLAS ROUCHDI TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الشرف محتر 3 عمترة 534 الطتبق 2 
الشقة 5 - فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
99933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.ROUCHDI TRAVAUX SARL AU
مقتول   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء و اشغتل مختلفة.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الشرف محتر 3 عمترة 534 الطتبق 2 

الشقة 5 - فففف4 مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيدة كوثر رشدي :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  رشدي  كوثر  السيدة 
فففف4   697 رقم  ب   3 املسيرة 

مراكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  رشدي  كوثر  السيدة 
فففف4   697 رقم  ب   3 املسيرة 

مراكش املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
28 أكتوبر  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 91ف9ف1.
187I

Universium advisors

PARTENAIRES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Universium advisors
 N10, rue liberte centre al
 hiba Casablanca، 20400،

Casablanca Maroc
PARTENAIRES INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RUE وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 ABDELOUAHAD EL AZAQQAQ
 IMM 1 ETAGE 1 BELVEDERE  -

فففف2 الدار البيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

349ف34
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  15ف2  دجحبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PARTENAIRES INVEST
غرض الشركة بإاجتز : شراء وبيع 

املمتلكتت .
 RUE  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 ABDELOUAHAD EL AZAQQAQ
 IMM 1 ETAGE 1 BELVEDERE  -

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

ففف.12  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 
درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد  إدريس بوعيتد التلمستني  
:  ف6 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة
ف6 حصة    : عبدو الحلو  السيد  

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد  إدريس بوعيتد التلمستني 
 Rue Boujouli Res El  5 عحوانه ا( 
 Boustane Étage 3 Appt 6  2فففف

الدار البيضتء املغرب.
 Rue  )السيد عبدو الحلو عحوانه ا
 Lot Manar GR A Med Zghari
البيضتء  الدار   Anfa1فففف2  ف

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  إدريس بوعيتد التلمستني 
 Rue Boujouli Res El  5 عحوانه ا( 
 Boustane Étage 3 Appt 6  2فففف

الدار البيضتء املغرب
 Rue  )السيد عبدو الحلو عحوانه ا
 Lot Manar GR A Med Zghari
البيضتء  الدار   Anfa1فففف2  ف

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 22 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 
دجحبر 15ف2 احت رقم 591672فف.

188I

مكتب املحتسبة

سطاسيون سيغفيس وديع 
ريسيبسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

مكتب املحتسبة
طريق العرائش عمترة أجعون  رقم 

7 الطتبق الثتني القصر الكبير ، 
ف9215، القصر الكبير املغرب
سطتسيون سيغفيس وديع 

ريسيبسيون شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قيتدة و 
جمتعة سوق  القلة ثالاتء  بني يسف 
دائرة اللوكوس صحدوق البراد 2151 

القصر الكبير  - ف9215 القصر 
الكبير  املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

67ف2.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  نونبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.3.325 
«ففف.3.825  إلى  درهم»  «ففف.فف5 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
6ف  بتتريخ  االبتدائية بتلقصر الكبير  

دجحبر 19ف2 احت رقم 1367.
189I

مكتب املحتسبة

سوبر سطار الحالوي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحتسبة
طريق العرائش عمترة أجعون  رقم 

7 الطتبق الثتني القصر الكبير ، 
ف9215، القصر الكبير املغرب

سوبر سطتر الحالوي  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي السالم 
مجموعة د شترع  7 رقم 21 القصر 

الكبير  - ف9215 القصر الكبير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.411
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  أكتوبر   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
سطتر  سوبر  الوحيد  الشريك  ذات 
ففف.فف1  مبلغ رأسمتلهت  الحالوي   
اإلجتمتعي حي  درهم وعحوان مقرهت 
 21 7 رقم  السالم مجموعة د شترع  
القصر الكبير  - ف9215 القصر الكبير 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السالم مجموعة د شترع 7ف رقم 21 
القصر الكبير  - ف9215 القصر الكبير 

املغرب. 
و عين:

السيد ة(  عبد اللطيف  الزبتاري 
مجموعة  السالم  حي  عحوانه ا(  و 
الكبير  القصر  ف3  رقم   19 شترع  د 
املغرب  الكبير  القصر  ف9215 

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
6ف  بتتريخ  االبتدائية بتلقصر الكبير  

دجحبر 19ف2 احت رقم 1368.
Iف19

SOCIETE PARAMEDIC-ORIENT SARL

SOCIETE PARAMEDIC-
ORIENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 SOCIETE PARAMEDIC-ORIENT
SARL

اجزئة ااريس اجزئة رقم 187 
الطتبق األر�سي  محل رقم 1 ، 

فففف6، وجدة املغرب
 SOCIETE PARAMEDIC-ORIENT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  اجزئة 
ااريس اجزئة رقم 187 الطتبق 

األر�سي  محل رقم 1 - فففف6 وجدة   
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف277.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE PARAMEDIC-ORIENT
ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ    SARL
اإلجتمتعي   مقرهت  وعحوان  درهم 
اجزئة ااريس اجزئة رقم 187 الطتبق 

األر�سي  محل رقم 1 - فففف6 وجدة   

النشتط  اوقيف   : ل  نتيجة  املغرب 

بسبب االزمة االقتصتداة.

اجزئة  و حدد مقر التصفية ب  

الطتبق   187 رقم  اجزئة  ااريس 

األر�سي  محل رقم 1 - فففف6 وجدة   

املغرب. 

و عين:

و  جمتل  الفتتح   عبد  السيد ة( 

 22 حي اوالد لحسن زنقة  عحوانه ا( 

املغرب  الحتظور   ففف62    42 رقم 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

املختبرة و محل ابليغ العقود و الوثتئق 

ااريس  اجزئة    : بتلتصفية  املتعلقة 

اجزئة رقم 187 الطتبق األر�سي  محل 

رقم 1 وجدة 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف1  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم ف371.

191I

BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

BUSINESS CENTER.COM

شترع عبد املومن رقم 236 إقتمة 

ف 8 الطتبق الثتني رقم 6 ، ف39ف2، 

الدارالبيضتء املغرب

ORAVIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الطتبق 

16 , 5 اقتمة ف كتلية  شترع الحسن 

الثتني  - ف2883 املحمداة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

51ف21.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  18ف2  أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الرشيد  وليد   افويت السيد  ة( 

ف34 حصة اجتمتعية من أصل ف34 

حصة لفتئدة  السيد  ة( كمتل  شرافي 

بتتريخ 23 أكتوبر 18ف2.

الرشيد  وليد   افويت السيد  ة( 

ف33 حصة اجتمتعية من أصل ف33 

حصة لفتئدة  السيد  ة( سعيد نعيم 

بتتريخ 23 أكتوبر 18ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف199.

192I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 TALGA INTERNATIONAL
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 TALGA INTERNATIONAL

SARL AU  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 76 طريق 

اطوان  إقتمة نبيل  الطتبق الرابع 
رقم  16 - فففف9 طحجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.79475

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 3ف شتحبر 18ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  راسمتل  في  زيتدة  متالي: 

من  لرفعه  درهم  ففف.فف3.8  بمبلغ 

ففف.فف2 درهم الى ففف.ففف.4 درهم 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

تغيير املقر االجتمتعي الى خليج طحجة  

السكني  طحجة سيتي سيحتر   مركب  

 11 الطتبق    R2B عمترة     2 قطعة 

شقة رقم  83 بحفس املداحة 

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

تغيير  القتنون االست�سي للشركة.
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   وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 7: الذي احص على متالي:   

رأسمتل  حدد   : الستبع   الفصل 

الشركة في ففف.ففف.4,رهم, مقسمة 

حصة اجتمتعية من فئة  ففف4  إلى 

اخصص  للحصة  درهم  ففف.1 

 M. Lesly Alberto  .للشريك الوحيد

 .   Alfonso WITTIG SANZ...4ففف

حصة اجتمتعية  

بحد رقم 3: الذي احص على متالي: 

الفصل الرابع :  حدد املقر االجتمتعي 

طحجة   خليج    : بطحجة   للشركة   

مركب  السكني  سيتي سيحتر  قطعة 

2  عمترة  R2B  الطتبق 11 شقة رقم  

 83

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر  ف2  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

18ف2 احت رقم 217349.

193I

BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشتط الشركة

BUSINESS CENTER.COM

شترع عبد املومن رقم 236 إقتمة 

ف 8 الطتبق الثتني رقم 6 ، ف39ف2، 

الدارالبيضتء املغرب

ORAVIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت االجتمتعي الطتبق 

16 , 5 اقتمة ف كتلية  شترع الحسن 

الثتني - ف2883 املحمداة املغرب.

تغيير نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

51ف21.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

18ف2 ام تغيير  24 أكتوبر  املؤرخ في 

نشتط الشركة من «هحدسة

أعمتل مدنية

عمل جميع الصفقتت.

إدارة املشروع املفوضة، املستعدة 

 ، التجريبي  التنسيق   ، التقحية 

الجدولة ، التدقيق الفني

العتمة  األشغتل  واوزيع  استيراد 

الصحتعية والتعدان

شراء استيراد املواد الختم والسلع 

املتداة واألدوات واملحتجتت وامللحقتت 

الالزمة للنشتط االجتمتعي

اأجير  اأجير  اأجير  عملية  إنشتء 

ورشة  أو  أي مصحع  من  االستحواذ 

عمل

شراء  دراسة  على  االستحواذ 

ابتدل االستغالل بيع أو بيع أي براءة 

وعملية  التجترية  العالمة  نموذج 

بشأن الكتئن املذكور أعاله

املشتركة املبتشرة أو غير املبتشرة 

أو  اجترية  عملية  أي  في  للشركة 

األشيتء  بأحد  اتعلق  قد  صحتعية 

أي  املذكورة أعاله عن طريق إنشتء 

شركتت أو محظمتت اجترية جدادة أو 

عن طريق االشتراك في شراء األوراق 

مكتب  تشغيل    » إلى  أو»  املتلية 

ضمتن  عن  مسؤول   ، للتصميم 

املشتريع  جميع  لتحقيق  التوليف 

والزراعية  والتجترية  الصحتعية 

وغيرهت ... ؛

  احفيذ جميع املهتم ، والهحدسة ، 

واقدام املشورة واملستعدة للشركتت 

ووحدات   ، التجترية  أو  الصحتعية 

والشركتت   ، واملجتمعتت   ، اإلنتتج 

ومن  الفحية  الحتحية  من   ، واألفراد 

حيث التحفيذ ؛

للخرستنة  الفحية  الدراستت 
للطرق  الصحي  والصرف   ، املسلحة 

واكييف   ، والكهربتء   ، والسبتكة   ،

الهواء ، وقيتس الكمية ، إلخ. املراقبة 

والتحكم  والتجريب  والتنسيق 

العمليتت  جميع  من  والتحقق 

واألعمتل التي اقع داخل إطتر التحفيذ 

، املشتريع املحفذة ؛

الفحية،  الدراسة   ، التصميم 

القيتستت ، التحكم الفني ، الخبرة ، 

اإلشراف على املبنى ، األشغتل العتمة 

، الصحتعة والهيدروليكت ؛

حتى   ، الجزئية  املهتم  جميع 
والتقحية  الهحدسية  االستشترات 
الدراستت  حيث  من  والتنسيقية 
والهحدسة  البحتء  في مجتل  واألعمتل 

املدنية والبنية التحتية والصحتعة ؛
العمليتت  جميع   ، عتم  بشكل 
واملحقولة  والصحتعية  التجترية 
اتعلق  املتلية  والعمليتت  والعقترية 
بشكل مبتشر أو غير مبتشر بتألشيتء 
املحددة أعاله أو التي قد تعزز اطوير 

الشركة ؛
 تشغيل جميع شركتت اإلنشتءات 
، األشغتل  الهحدسة املدنية   ، العتمة 
 ، الح�سى  حفر   ، البحتء   ، العتمة 
التصنيع   ، البيتومينية  الخلطتت 
 ، العتمة  األستس  أعمتل   ، املسبق 

أعمتل الحفر ، الهحدسة ؛
شركة تغطية األرضيتت والجدران 
، وتسرب امليته ، والهتاف ، والكهربتء 
 ، الجهد  والعتلية  املحخفضة 
واملصتعد ، ونجترة الخشب واملعتدن 
التدفئة  والسبتكة؛  واألملحيوم، 
جميع  واحفيذ   ، الهواء  واكييف 
املهن.  وجميع  للمبتني  البحتء  أعمتل 
دراسة وإعمتل جميع األشغتل العتمة 
 املبتني ، والهيكل الهحد�سي ، والطرق 
...( بشكل مبتشر أو غير مبتشر  ، إلخ 
والتحمية   ، اطوير التقسيم الفرعي   ،
، والخدمتت ، وبحتء جميع األرا�سي ؛

براءات  جميع  على  الحصول    
التجترية  والعالمتت  االختراع 
نقلهت  عليهت.  والحصول  والعمليتت 
وامتيتزهت  واكتستبهت  ومستهمتهت 
جميع  ومستهمة  واستغاللهت 

التراخيص ؛
املشتركة املبتشرة أو غير املبتشرة 
املؤسستت أو  الشركتت  جميع   في 
التي لهت هدف مشتبه   ، أو الشركتت   
أو ذو صلة ، عن طريق إنشتء شركتت 
املستهمة طريق  عن  أو   ،  جدادة 
األوراق املتلية  أو االشتراك أو شراء   
االندمتج أو  االجتمتعية  الحقوق   أو 
 أو االرابتط في املشتركة أو غير ذلك.».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

11 دجحبر 19ف2 احت رقم ف199.
194I

BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل الشكل القتنوني للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شترع عبد املومن رقم 236 إقتمة 

ف 8 الطتبق الثتني رقم 6 ، ف39ف2، 
الدارالبيضتء املغرب

ORAVIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عحوان مقرهت االجتمتعي الطتبق 
16 , 5 اقتمة ف كتلية  شترع الحسن 

الثتني - ف2883 املحمداة .
احويل الشكل القتنوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
51ف21.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 18ف2 ام احويل 
الشكل القتنوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف199.

195I

SOFICODEX

GOLD FABRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطتبق الثتني 

و الثتلث ، درب عمر ، 32فف2، الدار 
البيضتء املغرب

GOLD FABRIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 144 ،زنـقة 
محمد سميحة، إقتمة جوهرة محمد 
سميحة، الطتبق الستدس، الشقة 

رقم 35 - 2ففف2 الدارالبيضتء 
املغرب
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اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
779ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.FABRIC
غرض الشركة بإاجتز : التجترة

اصدار واالستيراد
بيع االقمشة

املشـتركـة احت جميـع األشكـتل في 
الشـركـتت، أو املـقـتوالت ذات أهـداف 
أو مكملـة قـتدرة عـلى اميـيز  ممـتثلـة  

الشـركـة واطويرهت .        
العملـيتت  كل  عتمـة،  بصفـة  و 
الصحتعية،  التجترية،  املتلية، 

العقـتريـة وغيـر العقـتريـة ذات 
املشـتر  بتألهـداف  مبـتشرة  صلـة 
إليـهت أعـاله أو القـتدرة على اوسيـع و 

اطـوير الشركـة.
 144  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
إقتمة  سميحة،  محمد  ،زنـقة 
الطتبق  سميحة،  محمد  جوهرة 
2ففف2   -  35 الشقة رقم  الستدس، 

الدارالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيد اوسف بحصتلح 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد اوسف بحصتلح عحوانه ا( 
الهتشمي  شترع  الروز  اجزئة   15
الدارالبيضتء  فففف2  الفياللي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوسف بحصتلح عحوانه ا(  
الفياللي  الهتشمي  اجزئة الروز شترع 

فففف2 الدارالبيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723458.

196I

SOFICODEX

BEFNOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطتبق الثتني 

و الثتلث ، درب عمر ، 32فف2، الدار 
البيضتء املغرب

BEFNOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

سومية، اقتمة شهرزاد 3، الطتبق 
الختمس الرقم 22، حي الحخيل - 

2ففف2 الدارالبيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
783ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BEFNOR
صحـتعة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

شموع اإلضتءة
إنتتج الشموع ذات طتبع اقليدي 

و فني
اصدار واستيراد.

العملـيتت  كل  عتمـة،  بصفـة  و 
الصحتعية،  التجترية،  املتلية، 

العقـتريـة وغيـر العقـتريـة ذات 
املشـتر  بتألهـداف  مبـتشرة  صلـة 
إليـهت أعـاله أو القـتدرة على اوسيـع و 

اطـوير الشركـة.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الطتبق   ،3 شهرزاد  اقتمة  سومية، 
 - الحخيل  حي   ،22 الرقم  الختمس 

2ففف2 الدارالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : ابزو  خدبجة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
ابزو  خدبجة  السيدة  السيدة 
عحوانه ا( حي الحداوية زنقة 14 رقم 

ف4 فففف2 الدارالبيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  ابزو  خدبجة  السيدة 
حي الحداوية زنقة 14 رقم ف4 فففف2 

الدارالبيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72346.

197I

SOFICODEX

INES  TIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطتبق الثتني 

و الثتلث ، درب عمر ، 32فف2، الدار 
البيضتء املغرب

INES  TIRE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

سومية، اقتمة شهرزاد 3، الطتبق 
الختمس الرقم 22، حي الحخيل - 

4ف1ف2 الدارالبيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
781ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
  INES  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.TIRE
غرض الشركة بإاجتز : شراء وبيع 
جميع مواد ومحتجتت العجالت .                                  
أنواع  واصدار جميع  استيراد   -  

العجالت وغيرهت.
 - التمثيل ، الخدمتت واستخدام 

جميع التقحيتت املتعلقة بتلعجالت.
العملـيتت  كل  عتمـة،  وبصفـة 
الصحتعية،  التجترية،  املتلية، 
صلـة  ذات  العقـتريـة  وغيـر  العقـتريـة 
مبـتشرة بتألهـداف املشـتر إليـهت أعـاله 
اطـوير  و  اوسيـع  على  القـتدرة  أو 

الشركـة.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الطتبق   ،3 شهرزاد  اقتمة  سومية، 
 - الحخيل  حي   ،22 الرقم  الختمس 

4ف1ف2 الدارالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد اوسف بلفقيه    :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  بلفقيه  اوسف  السيد 
عين   ،58 رقم   78 الفضل زنقة  حي 

الشق فف3ف2 الدارالبيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عحوانه ا(  بلفقيه  اوسف  السيد 

عين   ،58 رقم   78 الفضل زنقة  حي 

الشق فف3ف2 الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723459.

198I

اامتنية وداد

LAHMIDI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمتنية وداد

 AV 79 79 شترع محمد الختمس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغحة

LAHMIDI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : اجزئة 

تستوت 2 رقم 213 العطتوية  اجزئة 

تستوت 2 رقم 213 العطتوية 

ففف43 قلعة السراغحة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.2853

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  2ف دجحبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   LAHMIDI SERVICES

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

العطتوية    213 رقم   2 اجزئة تستوت 

العطتوية   213 رقم   2 اجزئة تستوت 

املغرب  السراغحة  قلعة  ففف43 

نتيجة لعدم وجود الشغل و ووجود 

املحتفسة .

و عين:

السيد ة( عبد الصتدق   لحميدي  

و عحوانه ا( اجزئة تستوت 2 رقم424 

السراغحة  قلعة  ففف43  العطتوية  

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
اجزئة  وفي  19ف2  دجحبر  2ف  بتتريخ 
العطتوية اجزئة   213 رقم   2 تستوت 
تستوت 2 رقم 213 العطتوية ففف43 

قلعة السراغحة املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بقلعة السراغحة  بتتريخ 9ف 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف2/ف77.
199I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LOGISTIC CONSULTING
 SERVICE

ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شترع موريتتنيت صحدوق البراد 
9ف26 ، فففف4، مراكش املغرب
 LOGISTIC CONSULTING
SERVICE ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 57، شترع 
موريتتنيت صحدوق البراد 9ف26 - 

فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

899فف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 LOGISTIC CONSULTING

SERVICE ش.م.م.
املزاات   : بإاجتز  الشركة  غرض 
،واملحتسبتاية،  اإلدارية  والخدمتت 
ونظتم املعلومتت املتلية  والقتنونية، 
إلى  واملستعدة  املشورة  جميع  في 
محفظة  لرصد  والخترج  املغرب 
و  وإدارة  وحيتزة  واقتحتء  العمالء، 

استخدام حصص في الشركتت.

عحوان املقر االجتمتعي : 57، شترع 

 - 9ف26  البراد  صحدوق  موريتتنيت 

فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 Karim Redah السيد 

حصة   KHERMOUCHE :  75ف

بقيمة فف1 درهم للحصة .

 Corinne Louise السيدة 

فSARAFIAN :  25 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 Karim Redah السيد 

 214 عحوانه ا(   KHERMOUCHE

 Avenue Des Caillols Résidence

 Aurélia 1312ف Marseille  France

MARSEILLE ففف13 فرنست.

 Corinne Louise السيدة 

 Avenue Des  )عحوانه ا SARAFIAN

 Caillols Résidence Aurفففélia

Marseille  France 214 12ف13 

MARSEILLE ففف13 فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Karim Redah السيد 

عحوانه ا(    KHERMOUCHE

 Avenue Des Caillols Résidence

 Aurélia 1312ف Marseille  France

MARSEILLE ففف13 214 فرنست

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف1  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 1ف1ف11.

Iفف2

MH COMPTA

STOCK YAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MH COMPTA

ملتقى شترع ادغين وسيد قطب 

اقتمة ادغين الطتبق االول رقم 3 

طحجة ، فففف9، طحجة املغرب

STOCK YAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الزوداة 

زنقة11 رقم19 - فففف9 طحجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

873ف4.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   27 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد STOCK YAM  مبلغ 

وعحوان  درهم  ففف.فف2  رأسمتلهت 

مقرهت اإلجتمتعي حي الزوداة زنقة11 

رقم19 - فففف9 طحجة املغرب نتيجة 

الوحيد   الشريك  قرار  بمقت�سى   : ل 

لتصفية  19ف27-11-2  في  املؤرخ 

الشركة الستبق ألوانه.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

فففف9   -  19 رقم   11 الزوداة زنقة 

طحجة املغرب. 

و عين:

السيد ة( مصطفى  البوزضو�سي  

الطبري  ابي جرير  شترع  و عحوانه ا( 

رقم  االول  الطتبق  املستقبل  اقتمة 

املغرب كمصفي  طحجة  فففف9   19

 ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : شترع ابي 

جرير الطبري اقتمة املستقبل الطتبق 

االول رقم 19

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف1  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8368.

1Iف2
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اامتنية وداد

TASHILAT AOUATIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمتنية وداد
 AV 79 79 شترع محمد الختمس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغحة
TASHILAT AOUATIF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

العواطف 2 رقم 791 حي العواطف 
2 رقم 791 ففف43 قلعة السراغحة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.2859

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   25 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 TASHILAT الوحيد  الشريك  ذات 
ففف.فف1  AOUATIF  مبلغ رأسمتلهت 
اإلجتمتعي حي  درهم وعحوان مقرهت 
791 حي العواطف  2 رقم  العواطف 
قلعة السراغحة  ففف43   791 رقم   2
املغرب نتيجة ل : عدم وجود الشغل 

ووجود املحتفسة .
حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 
791 حي العواطف  2 رقم  العواطف 
قلعة السراغحة  ففف43   791 رقم   2

املغرب. 
و عين:

و  قيوح   محمد    السيد ة( 
5ف4  رقم   2 حي العواطف  عحوانه ا( 
املغرب  السراغحة  قلعة  ففف43 

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بقلعة السراغحة  بتتريخ 2ف 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف759/2.
2Iف2

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

 MAROC TRADING
TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE
 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 MAROC TRADING

TECHNOLOGIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة 
2 الشقة 5 الطتبق 3 اسكجور 

سوكومت - فففف4 مراكش املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.87633

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 1ف نونبر 19ف2 ام  احويل  
للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
 3 الطتبق   5 الشقة   2 «عمترة  من 
مراكش  فففف4   - اسكجور سوكومت 
 612 إلى «اجزىة املستر رقم  املغرب» 
محل رقم 1 الطتبق السفلي  - فففف4 

مراكش  املغرب».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم ف68ف1.

3Iف2

امغتر عبد الغتفور

CHIKEN PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

امغتر عبد الغتفور
شترع الجيش امللكي اقتمة الحور رقم 
1 الطتبق االول اطوان ، ففف93، 

اطوان املغرب
 CHIKEN PHONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

موالي رشيد اقتمة العتبدي رقم 31 

املضيق - فف932 املضيق املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

26125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.CHIKEN PHONE

غرض الشركة بإاجتز : مطعم.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 31 موالي رشيد اقتمة العتبدي رقم 

املضيق - فف932 املضيق املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد العتبدي محمد :  ف5 حصة 

بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

رضوان  الصمد  عبد  بن  السيد 

درهم  ففف.1  بقيمة  حصة  ف5    :

للحصة .

 السيد العتبدي محمد : ف5 بقيمة 

ففف.1 درهم.

 : السيد بن عبد الصمد رضوان 

ف5 بقيمة ففف.1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد العتبدي محمد عحوانه ا( 

اطوان شترع الجيش امللكي رقم 795 

الطتبق 2ف  ففف93 اطوان املغرب.

رضوان  الصمد  عبد  بن  السيد 

بلجيكت  ف531  بلجيكت  عحوانه ا( 

بلجيكت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  لعوانس  ختلد  السيد 
زاوية شترع الجيش امللكي زنقة   159
القحيطرة    12 عبد هللا شقة  موالي 

ف4ف14 القحيطرة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 1ف64.
4Iف2

CABINET BCA SARL

وصرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed
 ben Abdellah et Bd des FAR,
 1er étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
املسؤولية  ذات  شركة  وصرة 

املحدودة
الحي  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 
الجداد رقم 24 عين بني مطهر جرادة 

فف645 جرادة جرادة
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

34471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : وصرة.
مدرسة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

لتعليم السيتقة.
الحي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الجداد رقم 24 عين بني مطهر جرادة 

فف645 جرادة جرادة.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
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فف5    : اتسين  العبيدي  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد العبيدي بدر :  فف5 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد العبيدي اتسين عحوانه ا( 
جرادة  فف645  ابن رشد جرادة  حي 

املغرب.
عحوانه ا(  بدر  العبيدي  السيد 
جرادة  فف645  جرادة  رشد  بن  حي 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبيدي اتسين عحوانه ا( 
جرادة  فف645  ابن رشد جرادة  حي 

املغرب
السيد العبيدي بدر عحوانه ا( حي 
بن رشد جرادة فف645 جرادة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم ف372.

5Iف2

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

TRAM BUILDING
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شترع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحمتن نتصر، إقتمة 
املحصور، الطتبق األول، الشقة رقم 

2 ، فففف9، طحجة املغرب
 TRAM BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: شترع ابن 
عبد البتر رقم 137، إقتمة األندلس، 

الطتبق األول - فففف9 طحجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

51ف42.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

19ف2 ام ااختذ  9ف دجحبر  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  رأسمتل  اخفيض  متالي: 

ففف.فف8  درهم إلى  ففف.ففف.2  من 

اخفيض  طريق  عن  وذلك  درهم، 

من  االجتمتعية  الحصص  عدد 

ففف.8  ففف.ف2 حصة اجتمتعية إلى 

فف1 درهم  حصة اجتمتعية من فئة 

للحصة الواحدة

على  احص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشركة  رأسمتل  في  الزيتدة  متالي: 

ففف.ففف.1  درهم إلى  ففف.فف8  من 

حصة  ففف.2  وذلك بإصدار  درهم، 

درهم للحصة  فف1  جدادة من فئة 

قدره  إجمتلي  بمبلغ  الواحدة، 

إدمتج  بواسطة  درهم  ففف.فف2 

األربتح املسجلة في األربتح املرحلة من 

جداد

على  احص  الذي   :3 رقم  قرار 

اجداد ثقة تسيير الشركة في  متالي: 

بصفته  شمالل  العلي  عبد  السيد 

ملدة  وذلك  للشركة،  وحيد  مسير 

الزم الشركة في جميع  غير محدودة. 

الوحيد  املسير  بتوقيع  معتمالتهت 

السيد عبد العلي شمالل

على  احص  الذي   :4 رقم  قرار 

متالي: احيين وإعتدة صيتغة القتنون 

مجموع  ليشمل  للشركة  األست�سي 

التغييرات الجدادة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 

املستهمتت - اكوين رأس املتل

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 

رأس املتل

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228641.

6Iف2

COMPTABLE BOUDHAR

”THE BEST OF MOROCCO“
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTABLE BOUDHAR

 Immeuble ABDI, appartement

 n°5, Boulevard Mohamed 6,

 El jadida ، 24000، EL JADIDA

MAROC

  ”THE BEST OF MOROCCO“

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 67، زنقة 

عزيز بالل، الطتبق الثتني، رقم 3، 

املعتريف، الدار البيضتء - ففف27 

الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1ف4498

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE“  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

. ”BEST OF MOROCCO

االستيراد   : غرض الشركة بإاجتز 

والتصدار.
عحوان املقر االجتمتعي : 67، زنقة 
 ،3 رقم  الثتني،  الطتبق  بالل،  عزيز 

ففف27   - البيضتء  الدار  املعتريف، 

الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيدة مليكة مجدان 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة مليكة مجدان عحوانه ا( 

ففف27 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مليكة مجدان عحوانه ا( 

ففف27 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 34628.

7Iف2

best control and consulting sarl

MOUCHA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

احويل الشكل القتنوني للشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

MOUCHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عحوان مقرهت االجتمتعي رقم7، 

مرجتن1، الشطر الثتني - فففف5 

مكحتس .

احويل الشكل القتنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.35465

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام احويل  19ف2  نونبر   12 املؤرخ في 

الشكل القتنوني للشركة من «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 9ف51.

8Iف2
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ITER SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

ITER SARL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

موالي اسمتعيل ارفود - ففف52 

الرشيداة املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.1725

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام تعيين  3ف اوليوز  املؤرخ في 
زاكي  مسير جداد للشركة السيد ة(  

حتام كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1725.

9Iف2

COMPTACT CONSULTANTS

CELLULE GRISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

COMPTACT CONSULTANTS

 N° 5 PLACE AL JOULANE

 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

CELLULE GRISE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي القطتع 11 
زنقة الزوردا الشقة ف2 حي الريتض   

- فف1ف1 الربتط املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

141983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. CELLULE GRISE

مصمم   : بإاجتز  الشركة  غرض 

اكحولوجيت املعلومتت.

القطتع   : املقر االجتمتعي  عحوان 
حي  ف2  الشقة  الزوردا  زنقة   11

الريتض   - فف1ف1 الربتط املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : وقتسم   السيد محصف 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

  BAREA - SARL AU : الشركة 

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد محصف وقتسم  عحوانه ا( 

محمد  شترع  الزاهرية  اجزئة   38

الربتط  ف17ف1  الستدس السوي�سي  

املغرب .

 BAREA *SARL AU* الشركة 
  85 رقم  الوفتء  اجزئة  عحوانه ا( 

ف2881 املحمداة  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محصف وقتسم  عحوانه ا( 

محمد  شترع  الزاهرية  اجزئة   38

الربتط  ف17ف1  الستدس السوي�سي  

املغرب 

السيد أستمة الشريكي عحوانه ا( 

قطتع 23 اقتمة اليتقوت الشقة رقم 

9 حي الريتض فف1ف1 الربتط املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بتلربتط  

19ف2 احت رقم -.

Iف21

mohammed boumzebra

 SOCIETE DE

 CONSTRUCTION ET

 D›AMENAGEMENT

TERRITOIRE LAKIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

 ET D›AMENAGEMENT

 TERRITOIRE LAKIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 31 الطتبق 

الرابع امللك املسمى السالم 33 اقتمة 

بالدي شترع عالل بن عبد هللا - 

فف232 الفقيه بن صتلح املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.3289

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام   19ف2  أكتوبر   15 في  املؤرخ 

الحتلي  االجتمتعي  املقر  احويل  

للشركة من «31 الطتبق الرابع امللك 

املسمى السالم 33 اقتمة بالدي شترع 

الفقيه  فف232   - عالل بن عبد هللا 

 2 «مراب رقم  إلى  بن صتلح املغرب» 

اجزئة اليتسمين   43 بلوك ب الرقم 

- فف232 الفقيه بن صتلح  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

صتلح   بن  بتلفقيه  االبتدائية 

رقم  احت  19ف2  دجحبر   16 بتتريخ 

19ف979/2.

211I

MLIH TRANS

MLIH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MLIH TRANS

اجزئة املجد، زنقة 12، القطعة 

35ف1 ، فففف9، طحجة املغرب

 MLIH TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املجد، زنقة 12، القطعة 35ف1 - 

فففف9 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

23727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  4فف2  أكتوبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MLIH  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

.TRANS

تسويق   : بإاجتز  الشركة  غرض 
جميع أنواع مواد البحتء - الحقل البري 

الوطني للبضتئع لحستبه الختص أو 

لحستب الغير.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 - 35ف1  القطعة   ،12 زنقة  املجد، 

فففف9 طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد عبد الحق القدوري  :  فف1 

حصة بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

القدوري   الحق  عبد  السيد 
6 رقم  عحوانه ا( اجزئة بلخيري زنقة 

طحجة  فففف9  السعتدة  أرض   2

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
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القدوري   الحق  عبد  السيد 
6 رقم  عحوانه ا( اجزئة بلخيري زنقة 

طحجة  فففف9  السعتدة  أرض   2

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   25 بتتريخ  التجترية بطحجة  

4فف2 احت رقم 32277.

212I

MLIH TRANS

MLIH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

MLIH TRANS

اجزئة املجد، زنقة 12، القطعة 

35ف1 ، فففف9، طحجة املغرب

MLIH TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املجد، زنقة 12، القطعة رقم 35ف1 

- فففف9 طحجة املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.23727

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  5فف2  غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.فف7 درهم» أي من «ففف.فف1 

عن  درهم»  «ففف.فف8  إلى  درهم» 
داون  مع  مقتصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر  1ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

5فف2 احت رقم ف5ف38.

213I

SERVCORP

RSLN CORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SERVCORP

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTRE ANGLE

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL 2EME ETAGE BUREAU

 N° 202 ، 20042، casablanca

maroc

RSLN CORP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة عبد 

املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشترع 

أنوال الطتبق الثتني مكتب رقم 2ف2 

- 42فف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

387ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RSLN  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.CORP

مؤسسة   : غرض الشركة بإاجتز 

الرعتاة الجمتل.

عحوان املقر االجتمتعي : إقتمة عبد 

املؤمن مركز زاوية عبد املؤمن وشترع 

أنوال الطتبق الثتني مكتب رقم 2ف2 - 

42فف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيدة صوفيت زهواني 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ففف1   : زهواني  صوفيت  السيدة 

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة صوفيت زهواني عحوانه ا( 
زنقة  زاوية  زوال  اميل  بالص  إقتمة 
روكروى و شترع اميل زوال عمترة أ ش 

26 82فف2 الدار البيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صوفيت زهواني عحوانه ا( 
زنقة  زاوية  زوال  اميل  بالص  إقتمة 
روكروى و شترع اميل زوال عمترة أ ش 

26 82فف2 الدار البيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 - بتتريخ  البيضتء   بتلدار  التجترية 

احت رقم -.
214I

AC FIDUS

IMATELEVENTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

IMATELEVENTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 169 
اجزئة الوفتء الطتبق السفلي  - 

.MAROC ف2881 املحمداة
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.14471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 1ف نونبر 19ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
الطتبق السفلي   اجزئة الوفتء   169»
إلى   «MAROC املحمداة  ف2881   -
اورشيدي»3  لي  السكني»  «املركب 
عمترة» س» رقم ف1 الطتبق الثتني  - 

.«MAROC  فف288 املحمداة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 5فف2.
215I

2AIN GROUPE COMPTA

STE MYRI ENVERENEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE MYRI ENVERENEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي املسيرة 1 

بلوك 15 اجزئة اوفيق رقم 72 بني 

مالل - ففف23 بني مالل املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

9699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MYRI ENVERENEMENT

االشغتل   : غرض الشركة بإاجتز 

املختلفة .و االستتمتر الفالحي.

عحوان املقر االجتمتعي : املسيرة 1 

بني   72 اجزئة اوفيق رقم   15 بلوك 

مالل - ففف23 بني مالل املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : الشتفي  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :
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عحوانه ا(  الشتفي  محمد  السيد 

اوفيق  اجزئة   15 بلوك   1 املسيرة 
بني مالل  ففف23  بني مالل   72 رقم 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حيتة اضريف عحوانه ا( 

املسيرة 1 بلوك 15 اجزئة اوفيق رقم 

72 بني مالل ففف23 بني مالل املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتتريخ 15 نونبر 

19ف2 احت رقم 832.

216I

2AIN GROUPE COMPTA

STE BEN SAID
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE BEN SAID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الطريق 

الوطحية رقم 8 كلم 382 رفتلة بزو  - 

ففف22 ازيالل املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

3827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  اوليوز  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BEN SAID

محطة   : بإاجتز  الشركة  غرض 
وقود.

الطريق   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الوطحية رقم 8 كلم 382 رفتلة بزو  - 

ففف22 ازيالل املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
فف734.3  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
العيستوي  املصطفى  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة   7.343   :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
العيستوي  املصطفى  السيد 
احد  عي�سى  اوالد  دوار  عحوانه ا( 
الحمة  اوالد  السبت  سوق  بومو�سى 

23552 سوق السبت املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
العيستوي  املصطفى  السيد 
احد  عي�سى  اوالد  دوار  عحوانه ا( 
الحمة  اوالد  السبت  سوق  بومو�سى 

23552 سوق السبت املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
أكتوبر   16 بتتريخ  االبتدائية بتزيالل  

19ف2 احت رقم ف57.

217I

2AIN GROUPE COMPTA

STE BEST 4 YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE BEST 4 YOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : ملزارع رقم 
4 فم العحصر بني مالل - ففف23 بني 

مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.6165

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   24 املؤرخ في 

ذات  شركة   STE BEST 4 YOU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ملزارع 
رقم 4 فم العحصر بني مالل - ففف23 

لتوقيف  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

نشتط الشركة.

و عين:

السيد ة( عبد الحكيم  وبوشريب 

مالل  بني  العحصر  فم  عحوانه ا(  و 

ففف23 بني مالل املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 24 نونبر 19ف2 وفي ملزارع رقم 

4 فم العحصر بني مالل - ففف23 بني 

مالل املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 884.

218I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD DAR-K
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

اقتطع شترع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطتبي،عمترة مركز أعمتل 

جليز،  الطتبق الثتلث، مكتب رقم 

21 ، فففف4، مراكش املغرب

RIAD DAR-K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : قـــتعـــة بــن 

نــــتهـــض، درب اللة عزونة  رقم 42  - 

فففف4 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.31213

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

18ف2 اقرر حل  ف3 شتحبر  املؤرخ في 

RIAD DAR-K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

رأسمتلهت فف,ففف.فف1 درهم وعحوان 

مقرهت اإلجتمتعي قـــتعـــة بــن نــــتهـــض، 

- فففف4    42 درب اللة عزونة  رقم 

مراكش املغرب نتيجة لتفويت االصل 

التجتري.

و عين:

كريستوف  غريغوار  السيد ة( 

هيبير   راسون و عحوانه ا( قـــتعـــة بــن 

رقــم  لـــكــبــيـــر  بــــوســتــة  درب  نــــتهـــض 

املغرب  املداحة  مراكش  فففف4   23

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ ف3 شتحبر 19ف2 وفي قـــتعـــة بــن 

نــــتهـــض، درب اللة عزونة  رقم 42  - 

فففف4 مراكش املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 177ف11.

219I

SUD INVEST CONSULTING

LP ZAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القبطتن اريكي اقتمة اازيس 

 GUELIZ، 11 الطتبق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH MAROC

LP ZAK

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 13 

درب ازوڭرين دار البتشت - فففف4 - 

فففف4 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.89457

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  18ف2  28 من دجحبر  املؤرخ في 

حل LP ZAK شركة ذات املسؤولية
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ففف.ف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة   

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
البتشت  دار  ازوڭرين  درب   13 رقم 

مراكش  فففف4   - فففف4   -

النشتط. الاقتف  نتيجة  املغرب 

و عين:

و  كو�سى  زكريتء   السيد ة(  

عحوانه ا( املسيرة 2 حرف د رقم 314   

فففف4 مراكش املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

18ف2 وفي رقم  28 من دجحبر  بتتريخ 

13 درب ازوڭرين دار البتشت - فففف4 

- فففف4 مراكش مراكش.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

من  7ف  بتتريخ  بمراكش   التجترية 

مترس 19ف2 احت رقم 3368ف1.

Iف22

SUD INVEST CONSULTING

QB TOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطتن اريكي اقتمة اازيس 

 GUELIZ، 11 الطتبق 2 الشقة رقم

40000، MARRAKECH MAROC

QB TOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 8ف2 

سيدي غتنم طريق اسفي الطتبق 

2 مكتب 16  - فففف4  مراكش  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

947ف8.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  23 شتحبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   QB TOUR

ففف.ف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 

8ف2  درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 2 سيدي غتنم طريق اسفي الطتبق 

مكتب 16  - فففف4  مراكش  املغرب 

نتيجة لتوقف نشتط الشركة.

و عين:
  MARIA ISABEL السيد ة( 
 BERMUDEZ CASTELLANOS
  MADRID 281فف عحوانه ا(  و 
كمصفي  ة(   MADRID  ESPAGNE

للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
8ف2  وفي  19ف2  شتحبر   23 بتتريخ 
 2 سيدي غتنم طريق اسفي الطتبق 
مكتب 16  - فففف4  مراكش  املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
31 أكتوبر  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 9215ف1.

221I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

DEL SOL
عقد تسيير حر ألصل اجتري 

 األشختص املعحويون(
عقد تسيير حر ألصل اجتري

DEL SOL
قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 DEL SOL أعطى  19ف2  أكتوبر   17
التجتري  بتلسجل  املسجل   SARL
بتملحكمة التجترية بمراكش  9ف345 
التجتري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
ريتض  اجزئة   94 رقم  ب  الكتئن 
املحترة  البيضتء  الدار  طريق  الحخيل 
لفتئدة  املغرب  مراكش  فففف4   -
 KECH EXPLOITATION ET
SERVICES SARL ملدة 2 سحة ابتدئ 
ف3  و انتهي في  19ف2  دجحبر  1ف  من 
نونبر 21ف2 مقتبل مبلغ شهري قيمته 

ففف.ف2 درهم.

222I

FIDUBAC SARL

ALLIANCE BENDRISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شترع اوسف ابن اتشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الحتضور

62000، nador maroc
 ALLIANCE BENDRISS

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قرية 
اركمتن الحتضور - ففف62 الحتضور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.9123

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  أكتوبر  2ف  في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ    ALLIANCE BENDRISS
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
اركمتن  قرية  اإلجتمتعي  مقرهت 
الحتضور املغرب  ففف62   - الحتضور 

نتيجة ل : عدم مزاولة اي نشتط.
قرية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحتضور   ففف62   - اركمتن الحتضور 

املغرب. 
و عين:

و  بحدرس  رشيد   السيد ة( 
الحتضور  اركمتن  قرية  عحوانه ا( 
كمصفي  املغرب  الحتضور   ففف62 

 ة( للشركة.
و  بحدرس  محير   السيد ة(  
الحتضور  اركمتن  قرية  عحوانه ا( 
كمصفي  املغرب  الحتضور   ففف62 

 ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
3ف  بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف343.
223I

ste controle balance sarl

SOCIETE BANI MSARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc

SOCIETE BANI MSARA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار بوكية 

سيدي رضوان اقليم وزان - فف162 

وزان املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.1297

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   14 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

اتسين شرادي  افويت السيد  ة( 

أصل  من  اجتمتعية  حصة   166

ففف.1 حصة لفتئدة  السيد  ة( عبد 

هللا ملقدم بتتريخ 14 نونبر 19ف2.

كوال  محمد   السيد  ة(  افويت 

أصل  من  اجتمتعية  حصة   167

ففف.1 حصة لفتئدة  السيد  ة( عبد 

هللا ملقدم  بتتريخ 14 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   11 بتتريخ  بوزان   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 327/19.

224I

LEADER FINANCE

CONSEIL MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  CONSEIL MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

اتسلطتنت  طريق أوريكة رقم 911 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

931فف1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. CONSEIL MATERIAUX

بيع مواد   : غرض الشركة بإاجتز 

البحتء .

دوار   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 911 طريق أوريكة رقم  اتسلطتنت  

مراكش - فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد سوفيتن محيحو 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محيحو  سوفيتن  السيد 

سيبع   124 رقم  صحراوى  درب 

مراكش  فففف4  مراكش  الشمتلي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  محيحو  سوفيتن  السيد 

سيبع   124 رقم  صحراوى  درب 

مراكش  فففف4  مراكش  الشمتلي 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 143ف11.

225I

LEADER FINANCE

IDEAL MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

IDEAL MATERIAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

إمواتن سيدي عبد هللا غيتث 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

985فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IDEAL : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.MATERIAUX

بيع مواد   : غرض الشركة بإاجتز 

البحتء.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

إمواتن سيدي عبد هللا غيتث مراكش 

- فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد سوفيتن محيحو 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محيحو  سوفيتن  السيد 

سيبع   124 رقم  صحراوى  درب 

مراكش  فففف4  مراكش  الشمتلي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  محيحو  سوفيتن  السيد 

سيبع   124 رقم  صحراوى  درب 

مراكش  فففف4  مراكش  الشمتلي 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  2ف  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 196ف11.

226I

ANDERSEN CONSULTING

 ANDALOUSSI CREATION

ARTISANALE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ANDALOUSSI CREATION

ARTISANALE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قطعة 17 

ا2- املحطقة الحرة - فففف9 طحجة 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.28493

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  نونبر   21 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

نعيمة  السيد  ة(  افويت 

اجتمتعية  حصة  ففف.1  االندلو�سي 

لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل  من 

السيد  ة( سعيد املزريتحي بتتريخ 21 

نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   11 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228538.

227I

ANDERSEN CONSULTING

 ANDALOUSSI CREATION
ARTISANALE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جداد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 ANDALOUSSI CREATION

ARTISANALE SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قطعة 17 
ا2- املحطقة الحرة - فففف9 طحجة 

املغرب.
تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.28493

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام تعيين  19ف2  نونبر   21 املؤرخ في 
مسير جداد للشركة السيد ة( راضية 

غراس  كمسير وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   11 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228538.
228I

SUD INVEST CONSULTING

DIGIBUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطتن اريكي اقتمة اازيس 

 GUELIZ، 11 الطتبق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH MAROC

DIGIBUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 
كتبيتتن اريغي,اقتمة اازيس رقم 11 

كيليز - فففف4 مراكش  املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
5ف916.
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بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 4ف أكتوبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

اازيس  اريغي,اقتمة  كتبيتتن  «زنقة 

مراكش   فففف4   - كيليز   11 رقم 

5،إقتمة فضتء  «الطتبق  إلى  املغرب» 

كليز،شترع يعقوب املحصور،رقم 23 - 

فففف4 مراكش   املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 319ف11.

229I

FIDUNEL

FELLAH AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الداوري 

الطتبق 3 رقم 6  الدار البيضتء ، 

فففف2، الدار البيضتء املغرب

FELLAH AGADIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 129 شترع 

عبد هللا بن اتسين الدار البيضتء - 

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

225ف5.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  نونبر   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف2.5 

«ففف.ففف.7 درهم» إلى «ففف.فف9.5 

درهم» عن طريق :  إدمتج احتيتطي أو 

أربتح أو عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723274.

Iف23

PACIOFIS

 YACA LOCATION 
 ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشتء فرع اتبع للشركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC
« YaCa LOCATION « ش.م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 65 شترع 
محمد بن بوجمعة الطتبق االول - 

فففف6 وجدة املغرب.
إنشتء فرع اتبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.53721

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  أكتوبر  ف1  في  املؤرخ 
احت  للشركة   اتبع  فرع   إنشتء 
 »  YaCa LOCATION  » التسمية 
الطتبق  بتلعحوان  الكتئن  و  ش.م.م 
السفلي اقتمة اليتس رقم واحد زاوية 
شترع همتم فطواكي وشترع قرطبة  - 
ففف14 القحيطرة  املغرب و املسير من 

طرف السيد ة( عمراني  كريم.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
4ف  بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3319.
231I

PRECIOUS CONSULTING

O‘DASSIA PEINTURES
شركة املستهمة

رفع رأسمتل الشركة

PRECIOUS CONSULTING
 Bd Zerktouni, 8ème étage, ,14

 N°16 Casablanca ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 O›DASSIA PEINTURES

شركة املستهمة
 Espace وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 des Arts, Magasin 01, Bd.
 Yacoub El Mansour  - 20370

.Casablanca Maroc

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.261395

العتم  الجمع  بمقت�سى 

نونبر   27 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

الشركة  رأسمتل  رفع  ام  19ف2 

درهم»  «ففف.ففف.ف1  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.ففف.ف1  من  أي 

  : طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.ف2 

أربتح أو عالوات  أو  إدمتج احتيتطي 

إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723581.

232I

2AIN GROUPE COMPTA

STE PERODEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE PERODEV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم ف38 

شترع محمد الختمس الطتبق 2 بني 

مالل - ففف23 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.5717

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  نونبر   24 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE PERODEV حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

ف38 شترع محمد الختمس الطتبق 2 

بني مالل املغرب  ففف23   - بني مالل 

نتيجة لتوقيف نشتط الشركة.

و عين:
سعيد  لطرش     السيد ة( 
و عحوانه ا( 56 شترع موالي اسمتعيل 
املغرب  مالل  بني  ففف23  الربتط 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
ف38  19ف2 وفي رقم  نونبر   24 بتتريخ 
بني   2 شترع محمد الختمس الطتبق 

مالل - ففف23 بني مالل املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 883.

233I

FIDUBENKS

FIDUBENKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUBENKS
اوين سحتر، ويست اتور، زاوية 
شترع محمد الزرقطوني و شترع 

املسيرة الخضراء الطتبق الستدس 
عشر والستبع عشر، ف7فف2، الدار 

البيضتء املغرب
FIDUBENKS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اوين 
سحتر، ويست اتور، زاوية شترع 

محمد الزرقطوني و شترع املسيرة 
الخضراء الطتبق الستدس عشر 

والستبع عشر فف1ف2 الدار البيضتء 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
7ف4486

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  7ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.FIDUBENKS
مراجعة   : بإاجتز  الشركة  غرض 
بهت  الحستبتت و االحتفتظ  احظيم  و 
عن طريق جميع الحظم وال سيمت عن 

طريق اكحولوجيت املعلومتت ؛
املعلومتت  نظم  جميع  احظيم 

التجترية ؛
اقتصتدي،  تشخيص  أي  احفيذ 
الدراستت  متلي،  محتسبة،  قتنوني، 

املتلية واالجتمتعية ؛
اقييم الشركتت ؛

والضريبية  القتنونية  املشورة 
واملحتسبية واملتلية واالجتمتعية ؛

الوثتئق  جميع  وصيتغة  دراسة 
الشكليتت  جميع  واامتم  والعقود 
اتعلق  فيمت  سيمت  وال  الصلة,  ذات 

بتلشركتت ؛
احظيم حلقتت دراسية ؛.

اوين   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
سحتر، ويست اتور، زاوية شترع محمد 
الزرقطوني و شترع املسيرة الخضراء 
الطتبق الستدس عشر والستبع عشر 

فف1ف2 الدار البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.16  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
 84   : كيران  ابن  الغتلي   السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
 76  : كيران  ابن  الغتلي   السيد 

بقيمة فف1 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد الغتلي  ابن كيران عحوانه ا( 
الهتشمي  شترع  املدارس,  اجزئة   11
البيضتء  الدار  فف1ف2  الفياللي 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغتلي  ابن كيران عحوانه ا( 
الهتشمي  شترع  املدارس,  اجزئة   11
البيضتء  الدار  فف1ف2  الفياللي 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم -.

234I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

SOUSS EVOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
 SOUSS EVOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الهدى 
عمترة محترة 3 شقة رقم 77 أكتدار  - 

ف7فف8 أكتدار املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.37343

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر  1ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( حميد الحمدي 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.1 
السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 
املصطفى �سي الصغير بتتريخ 1ف نونبر 

19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
نونبر   12 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88539.

235I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

SOUSS EVOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M

 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SOUSS EVOLUTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الهدى 

عمترة محترة 3 شقة رقم 77 أكتدار - 

ف7فف8 أكتدار املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.37343

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام تعيين  19ف2  نونبر  1ف  املؤرخ في 

�سي  السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

الصغير املصطفى كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   12 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88539.

236I

Bennani & Associes

 VERTIV MIDDLE EAST
 DMCC

فيرايف ميدل إيست 

د.م.س.س

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشتء فرع اتبع للشركة

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

 VERTIV MIDDLE EAST DMCC

فيرايف ميدل إيست د.م.س.س 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زيحيت 

ميلينيوم، إقتمة رقم 2، الطتبق 

الثتني، اجزئة التوفيق، سيدي 

معروف - ف19ف2 الدار البيضتء 

املغرب.

إنشتء فرع اتبع للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.447227

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 24 اونيو 19ف2 اقرر إنشتء 

التسمية  احت  للشركة   اتبع  فرع  

أوفيس  برانش  موروكو  فيرايف 

 Vertiv Morocco Branch Office

ميلينيوم،  زيحيت  بتلعحوان  الكتئن  و 

اجزئة  الطتبق الثتني،   ،2 إقتمة رقم 

ف19ف2   - سيدي معروف  التوفيق، 

من  املسير  و  املغرب  البيضتء  الدار 

طرف السيد ة( عودة نور الدان .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف3  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم فف313.

237I

INTEGRALE SYSTEME

انتجرال سيستيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

INTEGRALE SYSTEME

 BD ANFA 75 ANG RUE CLOS

 DE PROVENCE ETG 9 B 108 ،

20200، CASABLANCA MAROC

انتجرال سيستيم  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 BD وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 ANFA 75 ANG RUE CLOS

 DE PROVENCE ETG 9 B

 108 CASABLANCA 20200

CASABLANCA املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

449761

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : انتجرال 

سيستيم .

البرمجة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

واالستشترات واالعالميتت 
انشطة الخدمتت االخرى

خدمتت اكحولوجيت املعلوميتت  .

 BD  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 ANFA 75 ANG RUE CLOS

 DE PROVENCE ETG 9 B

فف2فCASABLANCA 2 8ف1 

CASABLANCA املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  مراد  محصوري  السيد 
  1352 رقم  الحي الحسني جميلة د  

فف2ف2 الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  مراد  محصوري  السيد 
  1352 رقم  الحي الحسني جميلة د  

فف2ف2 الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

3ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم -.

238I

الحتظور للحستبتت

SAMARAMANY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

الحتظور للحستبتت

شترع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمداة بلوك د 

الطتبق الثتني رقم 5 ، ففف62، 

الحتظور املغرب

SAMARAMANY TRANS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 
عتريض بلوك 3 الحتظور ففف62 

الحتظور املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
19375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. SAMARAMANY TRANS
-أعمتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البحتء
-االستيراد والتصدار

-الحقل الوطني والدولي للبضتئع.
حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
ففف62  الحتظور   3 بلوك  عتريض 

الحتظور املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
عبدالحميد  خدة  ابن  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عبدالحميد  خدة  ابن  السيد 
عحوانه ا( حي لعرا�سي زنقة 118 رقم 

22  ففف62 الحتظور املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالحميد  خدة  ابن  السيد 
عحوانه ا( حي لعرا�سي زنقة 118 رقم 

22  ففف62 الحتظور املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
4ف  بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3445.
239I

DEK AUDIT ET CONSEIL

 M2I MAROC INGENIERIE

IMEPSA
إعالن متعدد القرارات

DEK AUDIT ET CONSEIL

 RESID. LE CAF 2 ANGLE AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE

 HOUDHOUD ETG 4 N°17 ،

20100، CASABLANCA MAROC

 M2I MAROC INGENIERIE

IMEPSA «شركة التوصية 

البسيطة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم 59، 

املجمع الصحتعي CFCIM أوالد صتلح 

- - الدار البيضتء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

9ففف34.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 28 اونيو 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

للشركة  املبكر  بتلحل  الحطق  عدم 

استمرارية  على  الحفتظ  وبتلتتلي 

من   357 للمتدة  وفًقت  االستغالل، 

قتنون الشركتت املجهولة.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

احص  الذي  �سيء»:  «ال  رقم  بحد 

على متالي: «ال �سيء»

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 27 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

غشت 19ف2 احت رقم 74836.

Iف24

موثقة هدى أمحيول

TILDI SAKANE
إعالن متعدد القرارات

موثقة هدى أمحيول

شترع واد زيز، عمترة ايفتوين 

بلوك E2، الطتبق الثتني ، رقم 4 ، 

فففف8، أكتدار املغرب

 TILDI SAKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت االجتمتعي: بوكس 
رقم 25، عمترة ايفتوين، الطتبق 

الستبع، بلوك و2، 156 شترع 

املقتومة  - فففف8 أكتدار املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.3359

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 25 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

تعيين السيد حسن أمسروي، مسيرا 

جدادا للشركة

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

األست�سي  للقتنون  املترابط  التغيير 

للشركة 

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 9: الذي احص على متالي: 

تعيين مسير جداد للشركة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88918.

241I

موثقة هدى أمحيول

 LES HUILERIES DU SOUSS
DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

موثقة هدى أمحيول

شترع واد زيز، عمترة ايفتوين 

بلوك E2، الطتبق الثتني ، رقم 4 ، 

فففف8، أكتدار املغرب

 LES HUILERIES DU SOUSS

DISTRIBUTION «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: مكتب 
رقم 3، معمل زيوت سوس بلحسن، 

زنقة املالحة، ص.ب. 135، أنزا - 

فففف8 أكتدار املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.3357
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بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 25 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 
تعيين السيد حسن أمسروي، مسيرا 

جدادا للشركة
قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
األست�سي  للقتنون  املترابط  التغيير 

للشركة 
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
على  احص  الذي  ف1:  رقم  بحد 

متالي: تعيين مسير جداد للشركة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88916.
242I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

FRODIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 31ف

 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

FRODIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مجمع 
الحمد رقم 5 سيدي مومن  - 
فف4ف2 الدار البيضتء املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

4677ف2.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  18ف2  دجحبر   18 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.فف5  قدره 
«ففف.فف2.5 درهم» إلى «ففف.ففف.3 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
3ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

احتار 19ف2 احت رقم 687871.
243I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

EVENTORIES.COM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

  RUE HADJ OMAR RIFFI 31ف

 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

EVENTORIES.COM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 214 شترع 

ابن سيحت الحي الحسني - ف23ف2 

الدار البيضتء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.256327

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

18ف2 اقرر حل  28 دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

EVENTORIES.COM  مبلغ رأسمتلهت 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

214 شترع ابن سيحت الحي  اإلجتمتعي 

البيضتء  الدار  ف23ف2   - الحسني 

املغرب نتيجة ل : اصفية حبية .

و حدد مقر التصفية ب 214 شترع 

ف23ف2   - الحسني  الحي  سيحت  ابن 

الدار البيضتء املغرب. 

و عين:

السيد ة( عبد الحق   الصدراتي  و 

76 شترع ادريس السالوي  عحوانه ا( 

البيضتء  الدار  ف37ف2  املحتر  اجزئة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

مترس 19ف2 احت رقم 696789.

244I

FEM

 SOCIETE QATAR
QUANTITY SURVEYOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FEM

 N 28 RUE ABOU SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE QATAR QUANTITY

SURVEYOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقتطع 

شترع عبد املومن و شترع انوال 

اقتمة عبد املومن ستنتر الطتبق 

الثتني مكتب رقم 2ف2 الدار البيضتء 

- ف33ف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

267ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 SOCIETE QATAR QUANTITY

.SURVEYOUR

مستح   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الكمية.

اقتطع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

شترع عبد املومن و شترع انوال اقتمة 

الثتني  الطتبق  ستنتر  املومن  عبد 

 - البيضتء  الدار  2ف2  رقم  مكتب 

ف33ف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد بن الستك محمد :  ففف.1 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

محمد  الستك  بن  السيد 
رقم  7ف  زنقة  العيون  حي  عحوانه ا( 
اليوسفية  فف463  اليوسفية   26

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  الستك  بن  السيد 
رقم  7ف  زنقة  العيون  حي  عحوانه ا( 
اليوسفية  فف463  اليوسفية   26

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم -.

245I

MARS FIDUCIAIRE-SARL

LES ROCHES DE MAZAGAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MARS FIDUCIAIRE-SARL
85، شترع بتستور ، الجدادة. ، 

ففف24، الجدادة املغرب
 «LES ROCHES DE MAZAGAN»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الزنقة 
339، درب الجراري، عمترة رقم 
9، الشقة 2، الجدادة. - ففف24 

الجدادة. املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
63ف16

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية ف3)  

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES»  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.«ROCHES DE MAZAGAN

غرض الشركة بإاجتز : -1 فحدق. 

-2 مطعم. -3 نقل السيتح..

الزنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

رقم  عمترة  الجراري،  درب   ،339

ففف24   - الجدادة.   ،2 الشقة   ،9

الجدادة. املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد هشتم املصلوحي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد هشتم املصلوحي عحوانه ا( 

الجدادة  أامن،  اجزئة   ،8 الرقم 

ففف24 الجدادة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشتم املصلوحي عحوانه ا( 

الجدادة  أامن،  اجزئة   ،8 الرقم 

ففف24 الجدادة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24545.

246I

STE 2.A.I.N GROUPE COMPTA

STE SOUFIANE HAYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE 2.A.I.N GROUPE COMPTA

 282BD MED V IMM

 CHANAOUI 3EME ETAGE APPT

 11 BENI MELLAL ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

STE SOUFIANE HAYAT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
الربتط عمترة 22 الشقة 1ف الطتبق 

االول - فف225 بني مالل املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

9791
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SOUFIANE HAYAT
مدرسة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

تعليم للسيتقة.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الطتبق  1ف  الشقة   22 الربتط عمترة 

االول - فف225 بني مالل املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5    : الرحمتني سفيتن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
حصة  فف5    : السيدة دبر حيتة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
سفيتن  الرحمتني  السيد 
انصتر  بني  املسجد  حي  عحوانه ا( 

ف5ف62 الحتظور املغرب.
حي  عحوانه ا(  حيتة  دبر  السيدة 
بني  فف225   9 رقم   3 بلوك  الرميلة 

مالل املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
سفيتن  الرحمتني  السيد 
انصتر  بني  املسجد  حي  عحوانه ا( 

ف5ف62 الحتظور املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 2ف9.
247I

ACTILINE

ACTILINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ACTILINE

 ANGLE BD ABDELMOUMEN

 & RUE SOUMAYA, RESIDENCE

 SHEHRAZADE3, ETAGE :4

 ,N°20, PALMIERS، 20110،

CASABLANCA MAROC

ACTILINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية شترع 

عبد املومن وزنقة سمية إقتمة 

شهرزاد 3 الطتبق 4 رقم ف2 بتمليي - 

ف11ف2 البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

725ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ACTILINE

بيع   -  : بإاجتز  الشركة  غرض 

واوزيع اللوازم واملواد الكهربتئية ؛

- تسويق وشراء وبيع الوقود ؛

معدات  وبيع  وشراء  تسويق   -

املحتجتت واإلكسسوارات الصحتعية 

االستهالكية  واملحتجتت  الغيتر  وقطع 

وللصحتعة  أعاله  املذكور  للنشتط 

بشكل عتم ؛

جميع  احقيق  و   الدراسة   -

أو  الزراعية  أو  الصحتعية  املنشآت 

غيرهت ؛

والدراسة  التقحية  الهحدسة   -

والصيتنة بجميع أشكتلهت ؛

في  والتحكم  الفني  التوجيه   -

األعمتل مهمت كتنت.

املعدات  جميع إصالح وصيتنة   -

املذكورة أعاله. 

جميع العمليتت   ، وبشكل أعم   -

أو  املتلية  أو  التجترية  أو  الصحتعية 

املحقولة أو العقترية ، املتعلقة بشكل 

مبتشر أو غير مبتشر بهدف الشركة .

زاوية   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

شترع عبد املومن وزنقة سمية إقتمة 

 - بتمليي  ف2  رقم   4 الطتبق   3 شهرزاد 

ف11ف2 البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

سعد  هشتم  موالي  السيد 

االدري�سي :  ففف.1 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

سعد  هشتم  موالي  السيد 

أ  دار ملتن بلوك  االدري�سي عحوانه ا( 

ف57ف2  7عين السبع   رقم   8 عمترة 

الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعد  هشتم  موالي  السيد 

أ  دار ملتن بلوك  االدري�سي عحوانه ا( 

ف57ف2  7عين السبع   رقم   8 عمترة 

الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723411.

248I
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DRIEB & ASSOCIES

GBB HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

GBB HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 26، شترع 

مرس السلطتن، الطتبق األول، 

الرقم 3  الدار البيضتء ف13ف2 الدار 

البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

7ف4ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GBB  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.HOLDING

غرض الشركة بإاجتز : • 

االستشترات  خدمتت  اقدام 

االستراايجية ؛

االستشترية  الخدمتت  اقدام 

للتحمية ؛

شراكتت  إبرام  في  املستعدة 

استراايجية ؛

البحث عن الفرص ؛

احليل واقييم الفرص واملستعدة 

في احفيذ املعتمالت ؛

 ، بأي وسيلة   ، مشتركة الشركة 
في جميع الشركتت أو الشركتت التي 
إنشتؤهت  سيتم  التي  أو  إنشتؤهت  ام 
إنشتء  طريق  عن  ختص  بشكل 
شركتت جدادة أو مستهمة أو رعتاة 
أو اشتراك أو استرداد األوراق املتلية 
أو الحقوق االجتمتعية أو االندمتج أو 
التحتلف أو الجمعيتت في املشتركة أو 
اجميع املصتلح االقتصتداة أو إدارة 

اإلاجترات ؛
العمليتت  جميع   ، أعم  وبشكل 
 ، واملتلية  والتجترية  الصحتعية 
واملحقولة وغير املحقولة التي قد ارابط 
بتلكتئن  مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل 
ذات  أو  املمتثلة  األشيتء  وبجميع 

الصلة التي قد تعزز احميتهت.
 ،26  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شترع مرس السلطتن، الطتبق األول، 
الرقم 3  الدار البيضتء ف13ف2 الدار 

البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.ف1 درهم، مقسم كتلتتلي:
الجليل  عبد  ابن  غتلية  السيدة 
درهم  فف,فف1  حصة بقيمة  فف1    :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
الجليل  عبد  ابن  غتلية  السيدة 
ف1  عحوانه ا( زنقة قتسم أمين طتبق 
ف2 بلوك س د درج م ت إقتمة  شقة 
البيضتء  الدار  ف6فف2  كتليرات كوايي 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجليل  عبد  ابن  غتلية  السيدة 
ف1  عحوانه ا( زنقة قتسم أمين طتبق 
ف2 بلوك س د درج م ت إقتمة  شقة 
البيضتء  الدار  ف6فف2  كتليرات كوايي 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722993.

249I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AJMOUM TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE AJMOUM TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اات 

منزو الخحك الرشيداة - ففف52 
الرشيداة املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري -.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  دجحبر  ف1  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.ف49 درهم» أي من «ففف.فف5 
درهم» إلى «ففف.ف1 درهم» عن طريق 

:  اقدام حصص نقداة أو عينية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 17 بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 8737.

Iف25

SIMPLCOMPT CONSULTING

ابو شربين العقارية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شترع عالل الفت�سي عمترة 12 شقة 
رقم 2 حي سين مراكش ، 7ففف4، 

مراكش املغرب
ابو شربين العقترية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الوازيس 2 
عمترة رقم 344 الشقة 11 الطتبق 
الرابع مراكش - فف1ف4 مراكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

19ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
ابو   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

شربين العقترية.
محعش   : بإاجتز  الشركة  غرض 

عقتري
اشغتل البحتء

ادارة العقترات.
الوازيس   : عحوان املقر االجتمتعي 
2 عمترة رقم 344 الشقة 11 الطتبق 
مراكش  فف1ف4   - مراكش  الرابع 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.4 درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد ابوشربين محمد :  ففف.ف3 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
سلطتن  مشتري  العتزمي  السيد 
غالب دابس :  ففف.ف1 حصة بقيمة 

فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد ابوشربين محمد عحوانه ا( 
 11 شقة   2 لوازيس   344 عمترة 

االزدهتر فف1ف4 مراكش املغرب.
سلطتن  مشتري  العتزمي  السيد 
 344 عمترة  عحوانه ا(  دابس  غالب 
فف1ف4  11 االزدهتر  2 شقة  لوازيس 

مراكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
سلطتن  مشتري  العتزمي  السيد 
 344 عمترة  عحوانه ا(  دابس  غالب 
فف1ف4  11 االزدهتر  2 شقة  لوازيس 

مراكش املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 237ف11.

251I
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BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شترع عبد املومن رقم 236 إقتمة 

ف 8 الطتبق الثتني رقم 6 ، ف39ف2، 

الدارالبيضتء املغرب

ORAVIA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الطتبق 

16 , 5 اقتمة ف كتلية  شترع الحسن 

الثتني - ف2883 املحمداة املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

51ف21.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 18ف2 ام تعيين 

نعيم  مسير جداد للشركة السيد ة( 

سعيد كمسير آخر

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف199.

252I

FIDUCIAIRE 26فف

SAPINO EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

SAPINO EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 47 شترع 

لال اتقوت الطتبق 5  - فففف2 

الدارالبيضتء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.437627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 SAPINO الوحيد  الشريك  ذات 

ففف.فف1  مبلغ رأسمتلهت    EVENTS

 47 اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 

5  - فففف2  شترع لال اتقوت الطتبق 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضتء 

صعوبتت اجترية .

 47 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

5  - فففف2  شترع لال اتقوت الطتبق 

الدارالبيضتء املغرب. 

و عين:

و  شرنوبي  كمتل   السيد ة( 

اقتمة  حرودة  غين  اقتمة  عحوانه ا( 

درج ب حي الراسين   ع د    2 اتسمين 

املغرب  الدارالبيضتء  فففف2 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723566.

253I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

METHODE PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

  RUE HADJ OMAR RIFFI 31ف

 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

METHODE PLUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 31 شترع 

احمد شر�سي حي بوركون - ف5فف2 

الدار البيضتء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.298777

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
18ف2 اقرر حل  28 دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمتلهت  مبلغ    METHODE PLUS
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
شر�سي  احمد  شترع   31 اإلجتمتعي 
الدار البيضتء  ف5فف2   - حي بوركون 

املغرب نتيجة ل : اصفية حبية.
و حدد مقر التصفية ب 31 شترع 
ف5فف2   - احمد شر�سي حي بوركون 

الدار البيضتء املغرب. 
و عين:

السيد ة( عبد الحق   الصدراتي و 
76 شترع ادريس السالوي  عحوانه ا( 
الدار البيضتء  ف37ف2   اجزئة املحتر  

املغرب  كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

مترس 19ف2 احت رقم 696788.
254I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

ALBIRUNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 31ف

 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

ALBIRUNI  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 31 شترع 
احمد شر�سي حي بوركون - ف5فف2 

الدار البيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
87ف293.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
18ف2 اقرر حل  28 دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ALBIRUNI   مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 
 31 اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 

 - بوركون  حي  شر�سي  احمد  شترع 
الدار البيضتء املغرب نتيجة  ف5فف2 

ل : اصفية حبية .
شترع  ب   التصفية  مقر  حدد  و 
ف5فف2    - احمد شر�سي حي بوركون 

الدار البيضتء املغرب. 
و عين:

السيد ة( عبد الحق  الصدراتي و 
76 شترع ادريس السالوي  عحوانه ا( 
اجزئة املحتر  ف37ف2   الدار البيضتء 

املغرب  كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أبريل 19ف2 احت رقم 699481.
255I

HILAY PIECES AUTO SARL AU

 HILAY PIECES AUTO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

HILAY PIECES AUTO SARL AU
إقتمة العزيزية شترع اململكة العربية 

السعوداة الطتبق 3 رقم ف2 ، 
فففف9، طحجة املغرب

 HILAY PIECES AUTO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 
العزيزية شترع اململكة العربية 
السعوداة الطتبق 3 رقم ف2 - 

فففف9 طحجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
2339ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HILAY : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.PIECES AUTO SARL AU
استيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

اجزاء السيترات.
إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
العربية  اململكة  شترع  العزيزية 
السعوداة الطتبق 3 رقم ف2 - فففف9 

طحجة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد احيى الهاللي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد احيى الهاللي عحوانه ا( حي 
مبروكة 5 زنقة 18 رقم 132  فففف9 

طحجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احيى الهاللي عحوانه ا( حي 
مبروكة 5 زنقة 18 رقم 132  فففف9 

طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   11 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8426.
256I

best control and consulting sarl

MOUCHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة الحظتم األست�سي للشركة

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
MOUCHA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم7، 
مرجتن1، الشطر الثتني - فففف5 

مكحتس املغرب.

«مالءمة الحظتم األست�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.35465
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 12 نونبر 19ف2
األست�سي  الحظتم  مالءمة  اقرر 
القتنون:  مقتضيتت  مع  للشركة 
للشركة  االست�سي  الحظتم  احيين 
مطتبقة للقوانين املعمول بهت في ظهير 
جمتد الثتني   29 في   39 ـ   11 ـ   1َ رقم 
رقم  قتنون  17ف2(  اونيو   2  1432

24 ـ ف1 اصحح و اتمم قتنون 5 ـ 96
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر   17 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 9ف51.

257I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

SOURCENGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 31ف

 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

SOURCENGO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 31 شترع 
احمد شر�سي حي بوركون - ف5فف2 

الدار البيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.267747

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
18ف2 اقرر حل  28 دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمتلهت  مبلغ    SOURCENGO
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
شر�سي  احمد  شترع   31 اإلجتمتعي 
الدار البيضتء  ف5فف2   - حي بوركون 

املغرب نتيجة ل : اصفية حبية.
و حدد مقر التصفية ب 31 شترع 
ف5فف2     - احمد شر�سي حي بوركون 

الدار البيضتء املغرب. 

و عين:
السيد ة( عبد الحق   الصدراتي و 
76 شترع ادريس السالوي  عحوانه ا( 
الدار البيضتء  ف37ف2   اجزئة املحتر  

املغرب  كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

مترس 19ف2 احت رقم 695942.
258I

fidia audit

 EXPRESS اسبرس انكلش
ENGLISH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 21ف

 2eme etage appt.12 casablanca
، 2090، casablanca maroc

 EXPRESS ENGLISH اسبرس انكلش
شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 39 شترع 
لالاقوت الطتبق الختمس الشقة د - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.327651

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  أكتوبر   18 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
  EXPRESS ENGLISH اسبرس انكلش
مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 
شترع لالاقوت   39 مقرهت اإلجتمتعي 
فففف2   - الطتبق الختمس الشقة د 
الدار البيضتء املغرب نتيجة ل : غلق 

نهتئي.
و حدد مقر التصفية ب 39 شترع 
لالاقوت الطتبق الختمس الشقة د - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب. 
و عين:

السيد ة( اسيف  بن كبير ري�سي و 

شطر ج عمترة  فتل الهحتء  عحوانه ا( 

72 شقة ف1 عين السبع فففف2 الدار 

البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : 39 شترع 

لالاقوت الطتبق الختمس الشقة د

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722792.

259I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيون الستقية 

الحمراء

UNIVERT FARMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيون الستقية الحمراء

صحدوق البراد رقم 2266 ، فففف7، 

العيون املغرب

UNIVERT FARMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
القدس رقم 51 - فففف7 العيون 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

57فف3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.UNIVERT FARMS

تسويق   : بإاجتز  الشركة  غرض 

والخدمتت  والخضر،  الفواكه 

والتصدار،  االستيراد  املرابطة، 

التخزين، الحقل.
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شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
العيون  فففف7   -  51 رقم  القدس 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد عبد العزيز بوحسين :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد عبد الوهتب بتسالم :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
بوحسين  العزيز  عبد  السيد 
عحوانه ا( شترع الحسن الثتني بلوك 
4 رقم 73 ف8615 اات ملول املغرب.

بتسالم  الوهتب  عبد  السيد 
عحوانه ا( بلوك 1 رقم 372 حي موالي 

عمر ف8615 اات ملول املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوحسين  العزيز  عبد  السيد 
عحوانه ا( شترع الحسن الثتني بلوك 

4 رقم 73 ف8615 اات ملول املغرب
بتسالم  الوهتب  عبد  السيد 
عحوانه ا( بلوك 1 رقم 372 حي موالي 

عمر ف8615 اات ملول املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 5ف دجحبر 

19ف2 احت رقم 19/ف296.

Iف26

CANOCAF SARL

STE 44 WALI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

CANOCAF SARL
شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 

رقم 7 الطتبق الثتني رقم 3ف 
 NADOR ،62الحتظور، ففف

MAROC
STE 44 WALI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت االجتمتعي «اجزئة 
اوندا، حي املطتر االو 31 رقم 71 و 72 
الطتبق األول شقة رقم 1 - ففف62 

الحتظور  املغرب.
اوسيع نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.19375

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  دجحبر  9ف  في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :
- نقل البضتئع للغير .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 13 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 6ف35.
261I

orsia audit sarl

 LOUVRE HOTELS GROUP
MOROCCO
SARL AU 

إعالن متعدد القرارات

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، ف6فف2، 

الدار البيضتء املغرب
 LOUVRE HOTELS GROUP

MOROCCO SARL AU «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعحوان مقرهت االجتمتعي: 71, زاوية 
شترع محمد الختمس وزنقة ازيالل  
الطتبق 3  الدار البيضتء - فففف2 

الدار البيضتء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
15ف254.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 13 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 
ب  الشركة  متل  رأس  زيتدة  متالي: 
8،631،000 درهم عن طريق موازنة 
GTI BV. سيرافع رأس املتل من  دان 
10،000 درهم إلى 8،641،000 درهم 
حصة   86،310 إصدار  طريق  عن 
درهم  فف1  اسمية  بقيمة  جداد 

للسهم.

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
 LOUVRE HOTELS  
الشريك الوحيد احتزل عن   GROUP
حق االشتراك التفضيلي ، وقد وافق 
االجتمتع على هذا التحتزل ويحتفظ 
البتلغة  بتلكتمل  املتل  رأس  بزيتدة 
 GTI BV درهم للشركة   8،631،000
وبتلتتلي اوافق على الشريك الجداد .

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 
أن 86،310 سهًمت جداًدا ستصدر في 
إطتر هذه الزيتدة في رأس املتل سيتم 
إطالقهت جميًعت من قيمتهت الكتملة عن 
املستحق  التعويض  تعويض  طريق 
بمطتلبة معيحة ستئلة ومستحقة من 

GTI BV الشركة إلى شركة
قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 
الجداد  األست�سي  الحظتم  احيين  
للشركة ممت يعكس الوضع القتنوني 

الحتلي للشركة
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
على  احص  الذي   :1 رقم  بحد 
من الحظتم  6و7  تعدال املواد  متالي: 

االست�سي 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723527.
262I

CANOCAF SARL

NOVA BRIQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمتل الشركة

CANOCAF SARL
شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 

رقم 7 الطتبق الثتني رقم 3ف 
 NADOR ،62الحتظور، ففف

MAROC
NOVA BRIQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اولد 
ستوت زااو  - فف629 الحتظور 

املغرب.
خفض رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
7ف41.

العتم  الجمع  بمقت�سى 

دجحبر  2ف  في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

الشركة  رأسمتل  خفض  ام  19ف2 

درهم»  «ففف.8.264  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.ففف.ف2  من  أي 

«ففف.11.736 درهم» عن طريق : -.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 2ف35.

263I

CANOCAF SARL

NOVA BRIQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

CANOCAF SARL

شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 
رقم 7 الطتبق الثتني رقم 3ف 

 NADOR ،62الحتظور، ففف

MAROC

NOVA BRIQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اولد 
ستوت زااو - فف629 الحتظور 

املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

7ف41.

العتم  الجمع  بمقت�سى 

دجحبر  4ف  في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

الشركة  رأسمتل  رفع  ام  19ف2 

درهم»  «ففف.8.264  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.11.736  من  أي 

«ففف.ففف.ف2 درهم» عن طريق :  -.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 2ف35.

264I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيون الستقية 

الحمراء

BULLMARK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 
العيون الستقية الحمراء

صحدوق البراد رقم 2266 ، فففف7، 
العيون املغرب

BULLMARK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الحي 
االداري شترع القيروان رقم 39 
الطتبق األول - فففف7 العيون 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
133ف3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BULLMARK
خدمتت   : بإاجتز  الشركة  غرض 
تسيير  واملهحية،  املدرسية  والحلول 

ومتتبعة الطلبيتت.
الحي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 39 رقم  القيروان  شترع  االداري 
العيون  فففف7   - األول  الطتبق 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فتضل  محمد  العيت�سي  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
فتضل  محمد  العيت�سي  السيد 
عحوانه ا( حي ولي العهد شترع الحزام 

رقم 11 فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  العيت�سي  كبل  السيدة 

 87 رقم  أ  بلوك  السالم  اوسعة 

فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 12 دجحبر 

19ف2 احت رقم 8/19فف3.

265I

njbusiness

HOXASHORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

njbusiness

 imm bureau zineb n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc

HOXASHORE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مكتاب 

ااريس زنقة اللة اميحة رقم 

15الطتبق الرابع ملعب الخيل فتس 

فتس فففف3 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1ف613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  4ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.HOXASHORE

غرض الشركة بإاجتز : معلوميتت 

اشغتل مختلفة اصد ار واستيراد.

مكتاب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ااريس زنقة اللة اميحة رقم 15الطتبق 

فتس  فتس  الخيل  ملعب  الرابع 

فففف3 فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد الطرنبتطي اوسف :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

اوسف  الطرنبتطي  السيد 

عحوانه ا( شترع اللة نزهة اقتمة مريم 

فتس  فففف3   فتس  14م.ج  شقة 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

اوسف  الطرنبتطي  السيد 

عحوانه ا( شترع اللة نزهة اقتمة مريم 

فتس  فففف3   فتس  14م.ج  شقة 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 59ف4.

266I

FIDUNEL

AGRI CHIMIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الداوري 

الطتبق 3 رقم 6  الدار البيضتء ، 

فففف2، الدار البيضتء املغرب

AGRI CHIMIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي كلم 9.5 

شترع الشفشتوني عين السبع - 

ف59ف2 الدار البيضتء املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.47371

العتم  الجمع  بمقت�سى 
نونبر   22 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 
الشركة  رأسمتل  رفع  ام  19ف2 
درهم»  «ففف.ففف.4  قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»  «ففف.ففف.12  من  أي 
  : طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.16 
أربتح أو عالوات  أو  إدمتج احتيتطي 

إصدار في رأس املتل.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723272.

267I

CANOCAF SARL

LOCATION AL AAOUARI
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 

رقم 7 الطتبق الثتني رقم 3ف 
 NADOR ،62الحتظور، ففف

MAROC
  LOCATION AL AAOUARI

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: حي أوالد 
لحسن رقم ف5 - ففف62 الحتظور 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
7ف3ف1.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 9ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 
الحـصص  افـويت  على  املصتدقة 
9ف  بتتريخ  املقررة  االجتمـتعـية 
العواري  السيد  بين  ديسمبر19ف2 
عمر، من جهة، و السيدة فراجي نوال 

من جهة أخرى.
قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

تعيين مسير جداد للشركة
قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

مالءمة الحظتم األست�سي للشركة
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
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الذي احص على   :7 و   6 بحد رقم 

نوال  ففف5  فراجي  السيدة  متالي: 

حصة(

على  احص  الذي   :14 رقم  بحد 

فؤاد  الغتفقي  السيد  تعيين  متالي: 
قبول  بعد  للشركة  وحيد  كمسير 

من  عمر  العواري  السيد  استقتلة 

مهتم التسيير

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلحتضور بتتريخ 13 دجحبر 

19ف2 احت رقم 5ف35.

268I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيون الستقية 

الحمراء

LAFKIR AL JANOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيون الستقية الحمراء

صحدوق البراد 2266 ، فففف7، 

العيون املغرب

LAFKIR AL JANOUB  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مداحة 

الوحدة بلوك س رقم 569  - فففف7 

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

26591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  احتار   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. LAFKIR AL JANOUB

غرض الشركة بإاجتز : الخدمتت 
العتمة  التجترة  املختلفة  واالشغتل 

االستيراد والتصدار.
مداحة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الوحدة بلوك س رقم 569  - فففف7 

العيون املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد نحته الفقير :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  الفقير  نحته  السيد 
  569 رقم  س  بلوك  الوحدة  مداحة 

فففف7 العيون املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  الفقير  نحته  السيد 
  569 رقم  س  بلوك  الوحدة  مداحة 

فففف7 العيون املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
احتار  3ف  بتتريخ  االبتدائية بتلعيون  

19ف2 احت رقم 19/ف2.

269I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

مقشدة الحسني

CREMERIE AL HASSANI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
 CREMERIE AL مقشدة الحسني
HASSANI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الوحدة قطعة 68 طريق الربتط  - 
فففف9 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجتري : 
2369ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : مقشدة 
.CREMERIE AL HASSANI الحسني

غرض الشركة بإاجتز : مقشدة.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 - الربتط   طريق   68 الوحدة قطعة 

فففف9 طحجة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف1    : اكزنتي  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة ففف.1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد عبد هللا اكزنتي عحوانه ا( 
طريق   68 قطعة  الوحدة  اجزئة 

الربتط  فففف9 طحجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اكزنتي عحوانه ا( 
طريق   68 قطعة  الوحدة  اجزئة 

الربتط  فففف9 طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8471.

Iف27

ائتمتنية بوعرفة

TIDJITSERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بتلجريدة 
الرسمية

ائتمتنية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضتء بوعرفة 

بوعرفة، فف612، بوعرفة املغرب

TIDJITSERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بني 

اتجيت املركز - 61152 بني اتجيت 

املغرب.

بتلجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   

 14 بتتريخ   5572 عدد  الرسمية 

غشت 19ف2.

-افويت السيد لخضر   : بدال من 

من  اجتمتعية  حصة  فف1  لغدار 

السيد  لفتئدة  حصة   125 اصل 

محمد ازولي.

 25 -افويت السيد لخضر لغدار 

 125 اصل  من  اجتمتعية   حصة 

حصة لفتئدة السيد حسن اادا.

 25 السيد دريس اعمر  -افويت  

حصة لفتئدة   125 حصة من اصل 

السيد حسن اادا.

 25 السيد احمد بوبالد  -افويت  

حصة من اصل  125 حصة للفتئدة 

السيد حسن اادا.
اوشري  عتشور  السيد  -افويت 

اصل125  من  اجتمتعية  حصة   25

حصة لفتئدة حسن اادا.

اقرأ : -.افويت السيد محمد ازولي 

فف1 حصة اجتمتعية من اصل 125 

حصة لفتئدة السيد لخضر لغدار.

 25 اادا  حسن  السيد  -افويت 

 125 اصل  من  اجتمتعية   حصة 

حصة لفتئدة السيد لخضر لغدار.

  25 حسن اادا  السيد   -افويت  

125 حصة لفتئدة  حصة من اصل  

السيد احمد بوبالد.

 25 اادا  حسن  السيد  -افويت 

اصل125  من  اجتمتعية  حصة 

حصة لفتئدة عتشور اوشري.

 25 اادا  حسن  السيد  -افويت 

حصة لفتئدة   125 حصة من اصل 

السيد اعمر دريس.

البتقي بدون تغيير.
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ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

لنسطن بيالت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE N°
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
لنسطن بيالت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 

لوايسمون الفتن فيال اوفيق رقم 5 - 
فففف9 طحجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.61945
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   29 املؤرخ في 
لنسطن بيالت شركة ذات املسؤولية 
ففف.ف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 
اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
 5 لوايسمون الفتن فيال اوفيق رقم 
فففف9 طحجة املغرب نتيجة ملحتخ   -
العمل غير صتلح إلستمرارية النشتط.

و عين:
روستنت  ملبغيطغ متريحت   السيد ة( 
 35113 فرنست  عحوانه ا(  و  جييتن 

فرنست فرنست كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
وفي القطعة  19ف2  نونبر   29 بتتريخ 
فففف9   -  5 رقم  اوفيق  فيال  فتن 

طحجة املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228594.
272I

 KHALIFI AUDIT ET
CONSEIL

اجزئة ميستن, رقم 698, شتنتيي بوسكورة 

الدار البيضتء

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

رفع رأسمتل الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

اجزئة ميستن, رقم 698, شتنتيي 
بوسكورة الدار البيضتء

 شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
ميستن, رقم 698, شتنتيي بوسكورة 

الدار البيضتء - فف7ف2 
الدار البيضتء اململكة املغربية .

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

39ف379.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  19ف2  دجحبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.فف3.6 
«ففف.ففف.4  إلى  درهم»  «ففف.فف4 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723735.
273I

COMPTABLE BOUDHAR

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
AHA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

COMPTABLE BOUDHAR
 Immeuble ABDI, appartement
 n°5, Boulevard Mohamed 6,
 El jadida ، 24000، EL JADIDA

MAROC
  ”SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AHA“

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الشقة رقم 

22، عمترة مالك سكوار، الطتبق 
الرابع، شترع الحخيل، الجدادة. - 

ففف24 الجدادة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
75ف16 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
. ”SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AHA“

االنعتش   : غرض الشركة بإاجتز 
العقتري.

الشقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
رقم 22، عمترة مالك سكوار، الطتبق 
 - الجدادة.  الحخيل،  شترع  الرابع، 

ففف24 الجدادة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف9  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف3    : ابتظة  عفتف  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف3    : بحجلون  حميد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف3    : السيد أحمدو البويرمتني 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  ابتظة  عفتف  السيدة 

الجدادة ففف24 الجدادة املغرب.
عحوانه ا(  بحجلون  حميد  السيد 

الجدادة ففف24 الجدادة املغرب.
البويرمتني  أحمدو  السيد 
ففف24 الجدادة  عحوانه ا( الجدادة 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  ابتظة  عفتف  السيدة 

الجدادة ففف24 الجدادة املغرب
عحوانه ا(  بحجلون  حميد  السيد 

الجدادة ففف24 الجدادة املغرب
البويرمتني  أحمدو  السيد 
ففف24 الجدادة  عحوانه ا( الجدادة 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24359.

274I

GESTORIA SIHAM - SARL-AU

«MEDAB TRANS»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

GESTORIA SIHAM - SARL-AU

اجزئة حكيمة، رقم 131، الجدادة ، 

ففف24، الجدادة املغرب

«MEDAB TRANS» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 31، 

إقتمة املنزه، عمترة 1، الشقة ف1، 

الجدادة. - ففف24 الجدادة. املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

75ف16

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.«MEDAB TRANS»

الحقل   1-  : غرض الشركة بإاجتز 

أشغتل مختلفة   2- الختص للعمتل. 

والبحتء..
 ،31 : رقم  عحوان املقر االجتمتعي 

ف1،  الشقة   ،1 عمترة  املنزه،  إقتمة 

الجدادة. - ففف24 الجدادة. املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
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ففف.1    : عبوبي  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  عبوبي  محمد  السيد 

 ،1 عمترة  املنزه،  إقتمة   ،31 رقم 

ففف24  الجدادة.  ف1،  الشقة 

الجدادة املعرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  عبوبي  محمد  السيد 

 ،1 عمترة  املنزه،  إقتمة   ،31 رقم 

ففف24  الجدادة.  ف1،  الشقة 

الجدادة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24537.

275I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

دوتش سكول بريفي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

دوتش سكول بريفي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 23 شترع 

كترنو, الطتبق الستدس رقم 3 - 

فففف9 طحجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

7ف5ف6.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 

حل دوتش سكول بريفي شركة ذات

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية   

ففف.ف6  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 

 23 اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 

 3 الطتبق الستدس رقم  شترع كترنو, 

فففف9 طحجة املغرب نتيجة ملحتخ   -

العمل غير صتلح إلستمرارية النشتط.

و عين:

السيد ة( نبيل  اتغزاز و عحوانه ا( 

سطراب  رولشوفر  5ف511  أملتنيت 

أملتنيت كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 5ف دجحبر 19ف2 وفي 23 شترع 

 -  3 رقم  الستدس  الطتبق  كترنو, 

فففف9 طحجة املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228636.

276I

CAUDEC CONSEIL

سناش أمناجمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

)Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

سحتش أمحتجمو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 75 شترع 

11 احتار الطتبق 1 شقة رقم 169 - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

3ف8ف45

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : سحتش 

أمحتجمو.

: - التداول  غرض الشركة بإاجتز 

بجميع أشكتله.

- استيراد واصدار جميع املحتجتت.

- العمل بجميع الصفقتت.

و  املراقبة  و  الدراستت  آنجتز   -

احقيق جميع األعمتل و األشغتل في 

جميع الشركتت الصحتعية.

- بيع واكتستب و استغالل جميع 

براءات االختراع.

الكتمل  التصنيع  و  الدراسة    -

لجميع املحتجتت..

75 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

 -  169 1 شقة رقم  احتار الطتبق   11

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف1    : املدغري  سمير  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  املدغري  سمير  السيد 

رقم  7فف3  طريق  بوسكورة  حدائق 

11 بوسكورة اقليم الحواصر 27182  

الحواصر املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  املدغري  سمير  السيد 

رقم  7فف3  طريق  بوسكورة  حدائق 

11 بوسكورة اقليم الحواصر 27182  

الحواصر املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 35937.

277I

ALEXIA BUSINESS CENTER

مدرسة الحداثة املغربية 
الخاصة.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

ALEXIA BUSINESS CENTER
61 شترع اللة اليتقوت الطتبق 4 
رقم 16 مركز الريتض ، فف1ف2، 

الدار البيضتء املغر ب
مدرسة الحداثة املغربية الختصة. 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
ابراهيم الروداني 13 زنقة أحمد 

املجتتي اقتمة لزالب الطتبق 
االول رقم 8 املعتريف  - فف1ف2 

الداالبيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

438367
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  متي  1ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : مدرسة 

الحداثة املغربية الختصة..
مركز  غرض الشركة بإاجتز :  

التكوين املستمر و الدعم الدرا�سي.
و  امتالك  كراء  آو  اأسيس شراء 
التجترية  االصول  جميع  استغالل 
ارابط  أن  امكن  التي  الصحتعية  و 
مبتشرة أو بشكل غير مبتشر بتلغرض.
اجهيز االرا�سي و احقيق املشتريع 
البحتء  وجميع  الشقق,   العقترية, 
الصحتعي, السيتحي, الفالحي من اجل 

السكن أو الترفيه.
العمليتت  جميع  عتمة  بصفة  و 
الصحتعية،  العقترية،  املحقولة، 
املتعلقة بفن اكتار و اربية الحبتاتت 
السمك،  بتربية  املتئية،  الكتئحتت  و 
التي  املتلية  و  التجترية  الفالحية، 
امكن أن ارابط مبتشرة أو بشكل غير 
أو  أعاله  املذكورة  بتألهداف  مبتشر 

بكل أهداف ممتثلة أو مقترنة.  
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شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
أحمد  زنقة   13 الروداني  ابراهيم 
الطتبق  لزالب  اقتمة  املجتتي 
فف1ف2   - املعتريف    8 رقم  االول 

الداالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد عتدل اغزال :  ف34 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
  : فتروخ  اتسولي  نزهة  السيدة 
ف33 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة
  : صميم  الزهراء  فتطمة  السيدة 
ف33 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

السيد عتدل اغزال : ف بقيمة فف1 
درهم.

ف   : السيدة نزهة اتسولي فتروخ 
بقيمة فف1 درهم.

السيدة فتطمة الزهراء صميم : ف 
بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  اغزال  عتدل  السيد 
الجوالن  جحتن  اجزئة   2 الستملية 
فف1ف2    14 شقة   11 عمترة 

الدارالبيضتء املغرب.
فتروخ  اتسولي  نزهة  السيدة 
عحوانه ا(  اجزئة الحصر زنقة 22 رقم 
15 عين الشق  فف1ف2 الدارالبيضتء 

املغرب.
صميم  الزهراء  فتطمة  السيدة 
اقتمة  الحكم  ابن  زنقة  عحوانه ا( 
حبيبة 2 درج أ طتبق 1 شقة 4 بوركون  

فف1ف2 الدارالبيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  اغزال  عتدل  السيد 
الجوالن  جحتن  اجزئة   2 الستملية 
فف1ف2    14 شقة   11 عمترة 

الدارالبيضتء املغرب
فتروخ  اتسولي  نزهة  السيدة 
عحوانه ا(  اجزئة الحصر زنقة 22 رقم 
15 عين الشق  فف1ف2 الدارالبيضتء 

املغرب.

صميم  الزهراء  فتطمة  السيدة 

اقتمة  الحكم  ابن  زنقة  عحوانه ا( 

حبيبة 2 درج أ طتبق 1 شقة 4 بوركون  

فف1ف2 الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

اوليوز 19ف2 احت رقم -.

278I

VISION VASTE CONSULTING

TAHA EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمتل الشركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

TAHA EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مركب 

العرفتن 1 مجموعة 35 أ عمترة 

347 املحل 55 7، زنقة سجلمتسة، 

الطتبق الستدس، الشقة رقم 45 

فففف9 طحجة املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

49ف63.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  نونبر   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف1.9 

«ففف.ففف.2  إلى  درهم»  «ففف.فف1 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228546.

279I

EL MUNDO DE COMPTA

AZIPORT & EXPPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
AZIPORT & EXPPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(
  7B وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الكتئن
بتلطتبق الثتني من إقتمة األندلس 

إنزارن الكتئحة بشترع حتفظ بن عبد 
TANGER- 9البتر 127 طحجة،فففف

ASSILAH املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.78295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  دجحبر   17 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 AZIPORT & ذات الشريك الوحيد 
ففف.ف1  مبلغ رأسمتلهت    EXPPORT
اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
7B  بتلطتبق الثتني من إقتمة  الكتئن 
األندلس إنزارن الكتئحة بشترع حتفظ 
فففف9  طحجة،   127 البتر  بن عبد 
نتيجة  املغرب   TANGER-ASSILAH

ل : كثرة املحتفسين في املهحة.
  7B و حدد مقر التصفية ب الكتئن
األندلس  إقتمة  من  الثتني  بتلطتبق 
إنزارن الكتئحة بشترع حتفظ بن عبد 
فففف9  املغرب  طحجة،   127 البتر 

TANGER-ASSILAH املغرب. 
و عين:

و  ححيط  عزيزة   السيد ة( 
طحجة  فففف9  املتنيت  عحوانه ا( 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   28 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 7979.

Iف28

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

OTHERS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895  مكحتس ، فففف5، 

مكحتس املغرب

OTHERS TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 AI48 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي

و AI49 اجزئة إشراق - فففف5 

بوفكران املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

48955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.OTHERS TRAV

غرض الشركة بإاجتز : - األشغتل 

العتمة.

 AI48 عحوان املقر االجتمتعي : حي

فففف5   - إشراق  اجزئة   AI49 و 

بوفكران املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف5  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
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ففف.5    : عتدل  عمترة  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  عتدل  اعمترة  السيد 
فففف5  املحصور  اجزئة    183 فيال 

مكحتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  لخليفة  اعمترة  السيد 
فففف5  املحصور  اجزئة   183 فيال 

مكحتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 67ف5.
281I

COMPTAFFAIRES

 SOCIETE DE
 MARBRE GRANITE

 ET CONSTRUCTION
 SOMAGRACO
إعالن متعدد القرارات

SOMAGRACO
 KM 17 AIN HARROUDA
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 SOCIETE DE MARBRE

 GRANITE ET CONSTRUCTION
SOMAGRACO » « «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت االجتمتعي: كلم 17 
عين حرودة   - فف8ف2 املحمداة  

املغرب.
إعالن متعدد القرارات

رقم التقييد في السجل التجتري: 
.4673

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في ف1 دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 
متالي: ام رفع رأسمتل الشركة بمبلغ 
من  أي  درهم»  «ففف.فف3.5  قدره 
«ففف.ففف.2 درهم» إلى «ففف.فف5.5 
ففففف5    : على الححو التتلي  درهم» 

أربتح  أو  ادمتج احتيتطي  عن طريق 

املتل  رأس  في  إصدار  عالوات  أو 

مقتصة  عن طريق إجراء  فففففف3 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

الوحيد  الشريك  قرر   - املستحقة.  

احيين الحظتم األست�سي للشركة.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 
رفع رأسمتل

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتملحمداة  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1999.

282I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

VOLANORD
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

VOLANORD  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 1 زنقة 

الشهداء اجزئة الزوداة قطعة ف36 

- فففف9 طحجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.96329

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في ف2 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 
رفع راسمتل الشركة بمت قدره متئة 

وتسعون الف درهم كي اصبن هذا 

االخير متئتي الف درهم وذلك نقدا.

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

بحذف  وذلك  الشركة  نشتط  تغيير 

نشتطي التصدار واالستيراد والتجترة 

الخبز  استغالل  نشتطي  واضتفة 

واملعجحتت ومسمكة

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

احيين القتنون االست�سي للشركة.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 

تغيير البحد املتعلق براسمتل الشركة

بحد رقم 2: الذي احص على متالي: 

تغيير البحد املتعلق بتلهدف االجتمتعي 

للشركة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  6ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8256.

283I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE NMIRY DE TRVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 STE NMIRY DE TRVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

إدريسية رقم 12 مكتاب األندلس 

الطتبق األول مكتب رقم ف1 فتس - 

فففف3  فتس املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.22151

العتم  الجمع  بمقت�سى 

أكتوبر   19 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

الشركة  رأسمتل  رفع  ام  19ف2 

درهم  ففف.ففف.5  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.ففف.ف1  من  أي 

طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.15 

الشركة  داون  مع  مقتصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   14 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف/3637.

284I

Cap Conseils

 SOCIÉTÉ LUXURY
ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,33ف

20390، Casablanca Maroc

  Société LUXURY ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 شترع 

الحرية الطتبق 3 الشقة 5 - ف29ف2 

الدار البيضتء املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

449883

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. Société LUXURY ALUMINIUM

نجترة   -  : بإاجتز  الشركة  غرض 

األملحيوم واألواني الزجتجية ؛

- أامتة األبواب والبوابة.

- أعمتل اكسية األرضية والجدران 

- أعمتل متحوعة لإلنشتءات

 - استيراد اصدار.

نقل البضتئع ؛  -

امللحقتت  محتجتت  استيراد   -

األلومحيوم.

ف1 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

5 - ف29ف2  3 الشقة  الحرية الطتبق 

الدار البيضتء املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : دك�سي  عتدل  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  دك�سي  عتدل  السيد 
النهضة  حي  درعة  زنقة   3 الطتبق 

ف37ف2 الدار البيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  دك�سي  عتدل  السيد 
النهضة  حي  درعة  زنقة   3 الطتبق 

ف37ف2 الدار البيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 27 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم -.

285I

COMPTAFFAIRES

 ETUDES TECHNIQUES
INGENIERIE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
افويت حصص

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
 ETUDES TECHNIQUES

INGENIERIE SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية 

زنقة مصطفى املعتني وزنقة التول 
الطتبق الثتني شقة رقم 25  - 
فففف2 الدارالبيضتء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.368563
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  أبريل  2ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

اكيمت  شركة  السيد  ة(  افويت 

اجتمتعية  حصة  ففف.1  اكحولوجي 

لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل  من 

2ف  بتتريخ  عزيز مورادي   السيد  ة( 

أبريل 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722747.

286I

FNMCOMPTA

SAAD CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

SAAD CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي العرفتن 

1 مجموعة 6ف رقم م 2 طحجة - 

فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

1ف827.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    SAAD CAR الشريك الوحيد 

وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

مقرهت اإلجتمتعي العرفتن 1 مجموعة 

فففف9 طحجة   - 2 طحجة  رقم م  6ف 

املغرب نتيجة ل : ضعف امويل.

و حدد مقر التصفية ب العرفتن 1 

مجموعة 6ف رقم م 2 طحجة - فففف9 

طحجة املغرب. 

و عين:

و  الرافعي  مليتء    السيد ة( 

زنقة مصطفى املعتني  ف5  عحوانه ا( 

ف24ف2   البيضتء   7 شقة   4 طتبق 

البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8446.

287I

cofiber sarl

علف مداغ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

علف مداغ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية 2، 

زنقة البلداة الطتبق الثتني مربوحة - 

فف3ف6 بركتن املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.5571

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 29 نونبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

«زاوية 2، زنقة البلداة الطتبق الثتني 

إلى  بركتن املغرب»  فف3ف6   - مربوحة 

 - 8ف4  «دوار شعتنين صحدوق البراد 

3ف633 مداغ/بركتن  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 19ف737/2.

288I

best control and consulting sarl

MOUCHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

best control and consulting sarl
 imm 8 appt 3 av nehrou vn
 meknes ، 50000، meknes

maroc
MOUCHA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم7 

مرجتن 1، الشطر الثتني - فففف5 
مكحتس املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.35465

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر   12 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
بوبكر اليزادي   افويت السيد  ة( 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف75 
السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 
اليزادي  اتسر بتتريخ 12 نونبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر   17 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 9ف51.

289I

FIJUCOM

AMJAD INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIJUCOM
 BD LAHCEN OUIDDER 88

 BENJDIA ، 20160،
CASABLANCA MAROC

AMJAD INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 زنقة 
الحرية، الطتبق الثتلث، شقة 5، 
بن جداة، الدارالبيضتء - ف12ف2 

الدارالبيضتء املغرب
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اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

449659

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AMJAD INVEST

 La  : بإاجتز  الشركة  غرض 

 vente et l’achat de la droguerie,

 la quincaillerie général,

 l’aluminium et accessoire de

..l’aluminium

زنقة  ف1   : عحوان املقر االجتمتعي 

 ،5 شقة  الثتلث،  الطتبق  الحرية، 

ف12ف2   - الدارالبيضتء  جداة،  بن 

الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد امجهدي الحسن عحوانه ا( 
ف22ف2  الفة   51 رقم   76 زنقة 

الدارالبيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امجهدي الحسن عحوانه ا( 
ف22ف2  الفة   51 رقم   76 زنقة 

الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 - بتتريخ  البيضتء   بتلدار  التجترية 

احت رقم -.

Iف29

khazraj

PRESSING L‘HYPODROME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

khazraj

ف55 نخيل 1 اركت ، فففف4، مراكش 

مغرب

pressing l›hypodrome شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 262-TR7 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

دار السالم الطتبق السفلي - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

98655

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  غشت  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.pressing l’hypodrome

غرض الشركة بإاجتز : مصبحة.

 TR7-262 : عحوان املقر االجتمتعي

فففف4  دار السالم الطتبق السفلي - 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد امين خزراج :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  خزراج  امين  السيد 

مراكش  فففف4  اركت   1 نخيل  ف55 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  خزراج  امين  السيد 
مراكش  فففف4  اركت   1 نخيل  ف55 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
شتحبر  2ف  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 7323.
291I

STE 2.A.I.N GROUPE COMPTA

SOCIETE PARMA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE 2.A.I.N GROUPE COMPTA
 282BD MED V IMM

 CHANAOUI 3EME ETAGE APPT
 11 BENI MELLAL ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
  SOCIETE PARMA BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 142 
درب والد جعفر  - ف2ف25 خريبكة  

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

5871
بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 9ف 
ام إعداد القتنون  19ف2  من اوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. SOCIETE PARMA BUILDING
األشغتل   : غرض الشركة بإاجتز 

املختلفة / البستحة / التجترة .
عحوان املقر االجتمتعي : رقم 142 
خريبكة   ف2ف25   - درب والد جعفر  

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : محمد  جكوت  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محمد  جكوت  السيد 
دوار والد مسعود والد عبدون ف2ف25 

خريبكة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  محمد  جكوت  السيد 
دوار والد مسعود والد عبدون ف2ف25 

خريبكة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
من   23 بتتريخ  بخريبجة   االبتدائية 

اوليوز 19ف2 احت رقم 835.

292I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بالست ان كونسيي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شترع محمد الختمس و شترع 
ابن كثير إقتمة دوس مترس رقم 68 ، 

فففف9، طحجة املغرب
بالست ان كونسيي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ستحة 

ابراهيم الروداني زنقة ال سيحت إقتمة 
بيتهوفن 2 الطتبق 3 رقم 82  طحجة 

فففف9 طحجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2319ف1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : بالست 

ان كونسيي.
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مكتب    : بإاجتز  الشركة  غرض 
املستعدة التقحية و التكوين.

ستحة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
ابراهيم الروداني زنقة ال سيحت إقتمة 
82  طحجة  3 رقم  الطتبق   2 بيتهوفن 

فففف9 طحجة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
حصة  ف7    : السيد رشيد لوبتل 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
 15   : السيد عبد املراد الرزيني  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
15 حصة    : السيدة زينب امزيتن 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  لوبتل  رشيد  السيد 
شيغي  ف8919   شترع دي سييج  ف1 

فرنست .
الرزيني   املراد  عبد  السيد 
 71 شترع سيدي بتبت رقم  عحوانه ا( 

ففف93 اطوان املغرب.
عحوانه ا(  امزيتن  زينب  السيدة 
رقم   1 الطتبق   4 إقتمة املستقبل د 

1299  فففف9 طحجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
ف1  السيد رشيد لوبتل عحوانه ا( 
شترع دي سييج ف8919  شيغي فرنست 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  ف1  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228523.

293I

Cap Conseils

FOURNILAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,33ف
20390، Casablanca Maroc
FOURNILAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 شترع 

الحرية الطتبق 3 الشقة 5 - ف23ف2 

الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

449551

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.FOURNILAND

اللوازم   -  : غرض الشركة بإاجتز 

املكتبية؛

- املعدات املكتبية واالستهالك ؛

- اثتث املكتب ؛

- مكتبة

- السلع الجلداة والهداات ؛

- جميع مهتم الطبتعة ؛

- اللوازم املدرسية.

ف1 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

5 - ف23ف2  3 الشقة  الحرية الطتبق 

الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : السيد محمد بن جلون  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة غبثة بن جلون حرزيمي :  

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد  محمد بن جلون عحوانه ا( 
د  س   3 رقم   15 زنقة  الحجر  درب 

ف23ف2 الدار البيضتء املغرب.

السيدة غبثة بن جلون حرزيمي 

 12 الضمتن مجموعة   96 عحوانه ا( 

الدار  ف23ف2   11 الشقة   3 الطتبق 

البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد  محمد بن جلون عحوانه ا( 
د  س   3 رقم   15 زنقة  الحجر  درب 

ف23ف2 الدار البيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ البيضتء   بتلدار   التجترية 

 29 نونبر 19ف2 احت رقم -.
294I

ARYAS CONSULTING

 MED SERVICES SCIENCE
HOSPITALIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
 MED SERVICES SCIENCE
HOSPITALIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مكتب 
رقم 1،الطتبق األول إقتمة محمد 

مروان 51/49 اجزئة رطمت، مراكش 
- فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
57ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 MED SERVICES SCIENCE

.HOSPITALIER

غرض الشركة بإاجتز : بيع، شراء 
املعدات   , صيتنة األجهزة   , اركيب   , 

و االدوات الطبية.
استيراد و اصدار..

مكتب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
محمد  إقتمة  األول  1،الطتبق  رقم 
مراكش  اجزئة رطمت،   49/51 مروان 

- فففف4 مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيدة صفتء الضويف :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيدة صفتء الضويف عحوانه ا( 
حي اللوزأفورار أزيالل  ففف22 أزيالل 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صفتء الضويف عحوانه ا( 
حي اللوزأفورار أزيالل ففف22 أزيالل 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 266ف11.

295I

moorishco

FB-APPS
إعالن متعدد القرارات

moorishco
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
FB-APPS «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 61  شترع 
لال اتقوت الطتبق 2 رقم85   -  
ف8فف2  الدار البيضتء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

6311ف4.
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بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

ام ااختذ  19ف2  نونبر   14 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

افويت حصص

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

اوسيع نشتط الشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 1: الذي احص على متالي: 

للشركة  القتنوني  الشكل  احويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة  

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بحد رقم 2: الذي احص على متالي: 

واصدار  استيراد   : نشتط  اضتفة 

املعلومتاية  واألجهزة  البرامج  واوزيع 

والتوطين الجغرافي والسلع األخر 

على  احص  الذي   :7;6 رقم  بحد 

السيد  املصتدقة على افويت   متالي: 

التي  حصة  ف5  املسير  فريد  بزوح 

السيد  لفتئدة   الشركة  في  املكهت 

بزوح نبيل* و تعيين بزوح نبيل شريك 

و مسير جداد للشركة

على  احص  الذي   :17 رقم  بحد 

متالي: * ستتم إدارة الشركة لفترة غير 

محدودة من ِقبل السيد بزوح فريد 

سيتم  نبيل*التوقيع  بزوح  والسيد 

من طرف  السيد بزوح فريد أوالسيد 

بزوح نبيل

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722733.

296I

Fixinnov

FIXINNOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Fixinnov

 R bab sala  bassatine immE N

 Laayayda route kenitra ، 2-3

11040، SALE MAROC

FIXINNOV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ر58، 
مخزن رقم 1، زنقة بئر كحدوز، الدار 

الحمراء سال - ف2ف11 سال املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
943ف3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.FIXINNOV
 : بإاجتز  الشركة  غرض 
 DISTRIBUTION DES PRODUITS
DE FIXATION ET D’ETANCHEITE

.IMPORT ET EXPORT
ر58،   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
1، زنقة بئر كحدوز، الدار  مخزن رقم 

الحمراء سال - ف2ف11 سال املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
املعت�سي  املصطفى  السيد سعيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
املعت�سي  املصطفى  السيد سعيد 
عحوانه ا( رقم 32، عمترة واو، اقتمة 
اجزئة البستاين العيتادة  بتب سال، 

سال ف4ف11 سال املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
املعت�سي  املصطفى  السيد سعيد 
عحوانه ا( رقم 32، عمترة واو، اقتمة 
اجزئة البستاين العيتادة  بتب سال، 

سال ف4ف11 سال املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتتريخ  بسال   االبتدائية 
رقم  احت  19ف2  دجحبر 

6ف736ف211119ف2.

297I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE PRESSING
ARGANA

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE PRESSING ARGANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 28 
زنقة 8ف8 حي املسيرة اكتدار - فففف8 

اكتدار املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.38187

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   14 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    PRESSING ARGANA
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
8ف8  زنقة   28 مقرهت اإلجتمتعي رقم 
اكتدار  فففف8   - اكتدار  املسيرة  حي 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
 28 و حدد مقر التصفية ب رقم 
زنقة 8ف8 حي املسيرة اكتدار - فففف8 

اكتدار املغرب. 
و عين:

و  جداوي  اونس   السيد ة( 
22 املرجتن  2ف رقم  عحوانه ا( عمترة 
بنسركتو اكتدار فففف8 اكتدار املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
 28 : رقم  الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

زنقة 8ف8 حي املسيرة اكتدار
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88922.

298I

AUDINET

SHAUNA EVENTS MEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 3ف
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
SHAUNA EVENTS MEA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 9 ° الطتبق 

الشقة 3ف9 73شترع انفت زاوية 
1 زنقة كلوس بروفونس - فففف2 

الداربيضتء  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

35698
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SHAUNA EVENTS MEA
غرض الشركة بإاجتز : االاصتالت 

الرقمية.
 °  9  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
انفت  73شترع  3ف9  الشقة  الطتبق 
 - بروفونس  كلوس  زنقة   1 زاوية 

فففف2 الداربيضتء  املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.ففف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.5    : الرافق  نوفل  السيد 

حصة بقيمة ففف.فف5 درهم للحصة

ففف.5    : شكراد  مهدي  السيد 

حصة بقيمة ففف.فف5 درهم للحصة 

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الرافق  نوفل  السيد 
الرجتء  اقتمة  الوقت  أبو  زنقة   99

فففف2  بوركون   شقة26    2 طتبق 

الداربيضتء  املغرب.

عحوانه ا(  شكراد  مهدي  السيد 

الداربيضتء   فففف2  الداربيضتء  

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  الرافق  نوفل  السيد 
الرجتء  اقتمة  الوقت  أبو  زنقة   99

فففف2  بوركون   شقة26    2 طتبق 

الداربيضتء  املغرب

عحوانه ا(  شكراد  مهدي  السيد 

الداربيضتء   ففف2  الداربيضتء  

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ البيضتء   بتلدار   التجترية 

 12 دجحبر 19ف2 احت رقم 723325.

299I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

DES VIGNES AUX VINS
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 DES VIGNES AUX VINS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 87 ، 

الطتبق األر�سي ، زنقة محمد البقتل 

، جليز مراكش - فففف4 مراكش  

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

51ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DES  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.VIGNES AUX VINS

تسويق   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املشروبتت الكحولية وغير الكحولية.
عحوان املقر االجتمتعي : رقم 87 ، 
الطتبق األر�سي ، زنقة محمد البقتل 

مراكش   فففف4   - مراكش  جليز   ،

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

الدان  نور  الفتصين   السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الدان  نور  الفتصين   السيد 

فيال  ستي  كتردن  اجزئة  عحوانه ا( 
فففف4  الحخيل ج مراكش   12 رقم 

مراكش  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدان  نور  الفتصين   السيد 

فيال  ستي  كتردن  اجزئة  عحوانه ا( 
فففف4  الحخيل ج مراكش   12 رقم 

مراكش  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 263ف11.
Iفف3

fisc orient

SIMPLEX ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fisc orient
شترع ادريس االكبر عمترة ملحور 
الطتبق االول رقم 1 ، فففف6، 

وجدة املغرب
SIMPLEX ENGINEERING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : زنقة 
موالي احمد لغراري الطتبق 2 
الشقة رقم 12 - فففف6 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.31295

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  6ف دجحبر  املؤرخ في 
شركة   SIMPLEX ENGINEERING
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم 
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة موالي 
الشقة رقم   2 احمد لغراري الطتبق 
نتيجة  املغرب  وجدة  فففف6   -  12

لوفتة الشريك الوحيد.
و عين:

السيد ة( عمتر  عفتني و عحوانه ا( 
ظهر ملحلة حي السالم زنقة 9 رقم 13  
كمصفي  ة(  املغرب  وجدة  فففف6 

للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
زنقة  وفي  19ف2  دجحبر  6ف  بتتريخ 
موالي احمد لغراري الطتبق 2 الشقة 

رقم 12 - فففف6 وجدة املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3748.
1Iف3

HORICOM

CASTILLONS IMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 CASTILLONS IMMOB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 149 شقة 
7 اجزئة كتميليت 2 قطتع ب قطعة 

5 - ف5فف5 مكحتس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

48943
6ف  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  دجحبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.CASTILLONS IMMOB
االنعتش   : غرض الشركة بإاجتز 

العقتري.
عحوان املقر االجتمتعي : 149 شقة 
7 اجزئة كتميليت 2 قطتع ب قطعة 5 - 

ف5فف5 مكحتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف4  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  املاللي  محمد  السيد 
العروي   الحمراء  الستقية  شترع 

ففف62  الحتظور املغرب.
العبدالوي  ميمون  السيد 
ف9  رقم  املحمداة  شترع  عحوانه ا( 

العروي ففف62 الحتظور املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عحوانه ا(  املاللي  محمد  السيد 

العروي  الحمراء  الستقية  شترع 

ففف62 الحتظور املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 32ف5.

2Iف3

NCG EXPERTISE

NOUS SOMMES LA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

NOUS SOMMES LA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 
سيدي بوزيتد اتمصلوحت الحوز 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

943فف1

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUS : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

. SOMMES LA

صيتنة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

أعمتل   - واركيب حمتمتت السبتحة 

مختلفة أو إنشتءات  مقتول( - اقدام 

الخدمتت.

دوار   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الحوز  اتمصلوحت  بوزيتد  سيدي 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : الدليمي  أاوب  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الدليمي  ااوب  السيد 

اتمصلوحت  بوزيتد  سيدي  دوار 

مراكش  فففف4  الحوز   اححتوت 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  الدليمي   ااوب  السيد 

اتمصلوحت  بوزيتد  سيدي  دوار 

مراكش  فففف4  الحوز   اححتوت 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 151ف11.

3Iف3

SHICO PROMOTION IMMOBILIER

ALLIANCE-MED PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALLIANCE-MED PROTECT

145 شترع محمد الختمس الطتبق 

 Tanger ،9الرابع شقة 28 ، فففف

Maroc

 ALLIANCE-MED PROTECT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 185 

مجمع العرفتن مجموعة 17 الطتبق 

2 طحجة - فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.87817

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ALLIANCE-MED الوحيد  الشريك 

ففف.ف9  مبلغ رأسمتلهت    PROTECT

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

 17 مجموعة  العرفتن  مجمع   185

طحجة  فففف9   - طحجة   2 الطتبق 

املغرب نتيجة ل : عدم احقيق هدف 

الشركة.

 185 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطتبق   17 مجمع العرفتن مجموعة 

2 طحجة - فففف9 طحجة املغرب. 

و عين:
السريوي حمتدي     السيد ة( 

 5 حي الزهور املجموعة  و عحوانه ا(   

الرقم 167 الفقيه بن صتلح 4ف232 

الفقيه بن صتلح املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228574.

4Iف3

gest consultants

ELIODATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

gest consultants

15 زنقة القت�سي إليتس املعتريف 

الدار البيضتء، فف1ف2، الدار 

البيضتء املغرب

ELIODATA شركة ذات مسؤولية 

 محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقتمة 

شهرزاد 3 زنقة سمية طتبق 5 رقم 

22 - فف1ف2 الدار البيضتء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.34939

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 19ف2 اقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    ELIODATA الوحيد  الشريك 
وعحوان  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 
 3 شهرزاد  اقتمة  اإلجتمتعي  مقرهت 
زنقة سمية طتبق 5 رقم 22 - فف1ف2 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضتء  الدار 

مغتدرة املغرب.
اقتمة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم   5 زنقة سمية طتبق   3 شهرزاد 
البيضتء  الدار  فف1ف2  املغرب   22

املغرب. 
و عين:

السيد ة( فريداريك نوويل  كترنو 
االزهتر  روض  اقتمة  عحوانه ا(  و 
املغرب  البيضتء  الدار  ف11ف2 

كمصفي  ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضتء  وعحد   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 
العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 
زنقة سمية طتبق   3 اقتمة شهرزاد   :

5 رقم 22
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722456.

5Iف3

CABINET BAHMAD

CLEMENTINE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

CABINET BAHMAD
إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 
ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش 
إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 
ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش، 

فففف4، مراكش املغرب
CLEMENTINE INVEST شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

مراكش بالزا عمترة د1 شقة 

21-الطتبق  2 جليز - فففف4 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

429فف1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  دجحبر  4ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ف24.65 

«ففف.فف1 درهم» إلى «ففف.ف24.75 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 274ف11.

6Iف3

ائتمتنية بوعرفة

ALAIN LIL HIRASSAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمتنية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضتء بوعرفة 

بوعرفة، فف612، بوعرفة املغرب

ALAIN LIL HIRASSAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 143 حي 

بدر - فف612 بوعرفة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

745

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALAIN : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.LIL HIRASSAT

حراسة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

جميع املرافق العمومية و الختصة.

حي   143  : عحوان املقر االجتمتعي 

بدر - فف612 بوعرفة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد بعيليش عبد العزيز :  فف1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

العزيز  عبد  بعيليش  السيد 

فف612  بدر  حي   143 عحوانه ا( 

بوعرفة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  بعيليش  السيد 

فف612  بدر  حي   143 عحوانه ا( 

بوعرفة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  االبتدائية بفجيج  

19ف2 احت رقم 19ف251/2.

7Iف3

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة

RENT CAR BEN YECHRAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة

شترع الجيش امللكي إقتمة برج دبي 

1 الطتبق االول رقم 3 ، ففف93، 

اطوان املغرب

 RENT CAR BEN YECHRAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي زيتنة 

شترع محمد امزيتن درب الزاوية رقم 

9 - ففف93 اطوان املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.8515

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر   12 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
بن  هللا  عبد  السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة  ففف.5  يشرق 
أصل ففف.6 حصة لفتئدة  السيد  ة( 

اميمة  بوزيد بتتريخ 12 نونبر 19ف2.
افويت السيد  ة( احمد  بن يشرق 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.3 
السيد  ة(  لفتئدة   حصة  فف3.5 
12 نونبر  محمد علي  احيتتف بتتريخ 

19ف2.
افويت السيد  ة( محمد بن يشرق 
أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف3.5 
فف3.5 حصة لفتئدة  السيد  ة( ربيع 

بوزيد بتتريخ 12 نونبر 19ف2.
بن  هللا  عبد  السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة  ففف.1  يشرق 
السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 
 ة( ربيع بوزيد بتتريخ 12 نونبر 19ف2.
افويت السيد  ة( احمد بن يشرق 
فف5 حصة اجتمتعية من أصل فف5 
حصة لفتئدة  السيد  ة( ربيع بوزيد 

بتتريخ 12 نونبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
12 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 13ف4.

8Iف3

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة

RENT CAR BEN YECHRAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة
شترع الجيش امللكي إقتمة برج دبي 
1 الطتبق االول رقم 3 ، ففف93، 

اطوان املغرب
RENT CAR BEN YECHRAK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت االجتمتعي حي زيتنة 

شترع محمد امزيتن درب الزاوية رقم 
9 - ففف93 اطوان املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

8515

 بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام تغيير  19ف2  3ف دجحبر  املؤرخ في 

 RENT CAR» من  الشركة  تسمية 

 AKADARIN» إلى «BEN YECHRAK

. «CAR

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

12 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 13ف4.

9Iف3

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة

RENTE CAR BEN YECHRAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة

شترع الجيش امللكي إقتمة برج دبي 

1 الطتبق االول رقم 3 ، ففف93، 

اطوان املغرب

  RENTE CAR BEN YECHRAK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي زيتنة 

شترع محمد امزيتن درب الزاوية رقم 

9 - ففف93 اطوان املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.8515

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام تعيين  19ف2  نونبر   12 املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

احيتتف محمد علي  كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

12 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 13ف4.

Iف31

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة

RENT CAR BEN YECHRAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

األستتذة يسرا بلفضيل موثقة

شترع الجيش امللكي إقتمة برج دبي 

1 الطتبق االول رقم 3 ، ففف93، 

اطوان املغرب
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 RENT CAR BEN YECHRAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي زيتنة 
شترع محمد امزيتن درب الزاوية رقم 

9 - ففف93 اطوان املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.8515

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 3ف دجحبر 19ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
«حي زيتنة شترع محمد امزيتن درب 
اطوان  ففف93   -  9 رقم  الزاوية 
املغرب» إلى «شترع جبل االطلس رقم 
27 زنقة انوال درب ب الطتبق االول - 

ففف93 اطوان   املغرب».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
12 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 13ف4.
311I

SUD INVEST CONSULTING

مولتي انفورماسيون تيكنولوجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطتن اريكي اقتمة اازيس 

 GUELIZ، 11 الطتبق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH MAROC
مولتي انفورمتسيون ايكحولوجي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 38 سيدي 
عبتد 1 مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
773ف5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر   14 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد مولتي انفورمتسيون 
ففف.فف1  ايكحولوجي  مبلغ رأسمتلهت 
 38 اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 
فففف4   - مراكش   1 عبتد  سيدي 
ااقتف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشتط.

و حدد مقر التصفية ب 38 سيدي 

مراكش  فففف4   - مراكش   1 عبتد 

املغرب. 

و عين:

و  البوعحتني  سليم   السيد ة( 

رقم  حية   اللة  اجزئة  عحوانه ا( 

املغرب  مراكش  فففف4  اتركة    31

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  6ف  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 66فف11.

312I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

OUARZAZATE LOISIRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OUARZAZATE LOISIRS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : حي 

سيدي داود  - ففف45 ورززات 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.115/56

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر  3ف  في  املؤرخ 

 OUARZAZATE LOISIRS حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم  فف,ففف.ففف.1  مبلغ رأسمتلهت 

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي سيدي 

داود  - ففف45 ورززات املغرب نتيجة 

لتوقف نشتط الشركة.

و عين:
الحسن   موالي  السيد ة( 
الودغيري و عحوانه ا( أملكيس كراب 
مراكش  ف6فف4  الحخيل    96 رقم   2

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
بتتريخ 7ف أكتوبر 19ف2 وفي أملكيس 
ف6فف4   - الحخيل   96 رقم   2 كراب 

مراكش املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بورزازات  بتتريخ 12 دجحبر 

19ف2 احت رقم 2264.

313I

fiding sarl

 BENAICH HICHAM RACHID
BHR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 BENAICH HICHAM RACHID
  BHR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

البستاين  - فف511 عين اوجظتت 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
48971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر  6ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 BENAICH HICHAM RACHID»

. «BHR
محطة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البنزان.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

اوجظتت  عين  فف511   - البستاين  

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد رشيد بحعيش :  فف6 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف4    : بحعيش  هشتم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  بحعيش  رشيد  السيد 
عين  فف511  حي السعتدة    62 رقم 

اوجظتت املغرب.

عحوانه ا(  بحعيش  هشتم  السيد 
عين  فف511  حي السعتدة    62 رقم 

اوجظتت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  بحعيش  رشيد  السيد 
عين  فف511  حي السعتدة    62 رقم 

اوجظتت املغرب

عحوانه ا(  بحعيش  هشتم  السيد 
عين  فف511  حي السعتدة    62 رقم 

اوجظتت املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 95ف5.

314I

HIGH EDGE CONSULTING

 TRANS ALYA MED EL
FARICH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
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 TRANS ALYA MED EL FARICH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 AV وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 HASSAN 2 BUREAUX NAKHIL 1
 ETAGE N°6 - 93000 TETOUAN

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
26151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.ALYA MED EL FARICH
 : بإاجتز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DU PERSONNEL

.POUR COMPTE D’AUTRUI
 AV  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 HASSAN 2 BUREAUX NAKHIL
 1 ETAGE N°6 - 93ففف TETOUAN

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : احميت  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  احميت  محمد  السيد 
رحتل   عقبة  بحونة  محمد  شترع 

ففف93 اطوان  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  احميت  محمد  السيد 
رحتل   عقبة  بحونة  محمد  شترع 

ففف93 اطوان  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

11 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6425.

315I

CAF MAROC

KMTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

KMTRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقتمة 

الحمد رقم 3 شترع سيجلمتسة 

الطتبق االول - فففف9 طحجة 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2421ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.KMTRA

نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املستخدمين و البضتئع.

اقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

سيجلمتسة  شترع   3 رقم  الحمد 

الطتبق االول - فففف9 طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد مصعب الكميلي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد مصعب الكميلي عحوانه ا( 

 43 رقم  االوروغواي  زنقة  املصلى 

فففف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصعب الكميلي عحوانه ا( 

 43 رقم  االوروغواي  زنقة  املصلى 

فففف9 طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228717.

316I

BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شترع عبد املومن رقم 236 إقتمة 

ف 8 الطتبق الثتني رقم 6 ، ف39ف2، 

الدارالبيضتء املغرب

ORAVIA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الطتبق 

16 , 5 اقتمة ف كتلية  شترع الحسن 

الثتني - ف2883 املحمداة املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

51ف21.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 18ف2 ام تعيين 

مسير جداد للشركة السيد ة( شرافي 

كمتل كمسير آخر

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف199.

317I

Audimi

SIT PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

SIT PARTNERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع 
رحتل املسكيني، برج اليتقوت، 

عمترة ب، الطتبق الثتني، مكتب 
رقم 4، الدار البيضتء - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.388347

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
ذات  شركة   SIT PARTNERS حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 
اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
شترع رحتل املسكيني، برج اليتقوت، 
مكتب  الثتني،  الطتبق  ب،  عمترة 
رقم 4، الدار البيضتء - فففف2 الدار 
البيضتء املغرب نتيجة لعدم احقيق 

غرض الشركة.
و عين:

السيد ة( محمد  ازمتر و عحوانه ا( 
البيضتء  جحتت   71 النسيم  حي 
املغرب  البيضتء  الدار  فففف2 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
شترع  وفي  19ف2  دجحبر  2ف  بتتريخ 
رحتل املسكيني، برج اليتقوت، عمترة 
 ،4 رقم  مكتب  الثتني،  الطتبق  ب، 
الدار البيضتء - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723554.
318I
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EL MUNDO DE COMPTA

HAJOUB CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
 HAJOUB CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 
طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 17 
اقتمة 2ف1 رجد االخالص طريق 

TANGER- 9اطوان طحجة - فففف
ASSILAH املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.68983
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   25 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
HAJOUB CONSTRUCTION  مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.ف4  رأسمتلهت 
2ف1  اقتمة   17 اإلجتمتعي  مقرهت 
رجد االخالص طريق اطوان طحجة - 
ففففTANGER-ASSILAH 9 املغرب 
نتيجة ل : كترت املتحتفسين في املهحة.

و حدد مقر التصفية ب 17 اقتمة 
اطوان  طريق  االخالص  رجد  2ف1 
TANGER- فففف9  املغرب  طحجة 

ASSILAH املغرب. 
و عين:

و  كرمون  محمد    السيد ة( 
ازغتر  الغتزي  اوالد  دوار  عحوانه ا( 
طحجة  فففف9  سليمتن  سيدي 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
السيد ة( عبد الصمد  حجوب و 
عحوانه ا( حي بحكيران الشترع الرئيس 
رقم 82 طحجة فففف9 طحجة املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  4ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8155.
319I

KAOUN

REDROOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

REDROOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 
الحجترة رقم 25 السعتدة مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

99351
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  اوليوز  9ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.REDROOM
-ؤكتلة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

اواصل
-االستيراد و التصدار

.NEGOCE-
دوار   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 - السعتدة مراكش   25 الحجترة رقم 

فففف4 مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ف33    : املهدي  ارفتس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
ف34    : البتس  بومدهل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف33    : هشتم  املسلك  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  املهدي  ارفتس  السيد 
ف15  رقم  د  بلوك  السالم  ريتض 

املحمداة فففف4 املحمداة املغرب.
السيد بومدهل البتس عحوانه ا( 
القلعة  العطتوية  االداري  الحي 

فففف4 العطتوية املغرب.
عحوانه ا(  هشتم  املسلك  السيد 
مراكش  كليز  ابواب  اقتمة   42 رقم 

فففف4 مراكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بومدهل البتس عحوانه ا( 
القلعة  العطتوية  االداري  الحي 

فففف4 مراكش املغرب
عحوانه ا(  هشتم  املسلك  السيد 
مراكش  كليز  ابواب  اقتمة   42 رقم 

فففف4 مراكش املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بمراكش  بتتريخ - احت رقم
 320I

املركز املراك�سي لإلرشتد

CIELO
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

املركز املراك�سي لإلرشتد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمترة أنس 

متجوريل شترع موالي عبد هللا ، ف، 
مراكش املغرب

CIELO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت االجتمتعي رقم ف12 
طوالة دار البتشت  - فففف4 مراكش 

املغرب.
اوسيع نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.36977

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر   11 في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

- بيع و شراء املالبس الجتهزة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 288ف11.

321I

املركز املراك�سي لإلرشتد

S.G.M HABITAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ممثل قتنوني للشركة

املركز املراك�سي لإلرشتد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمترة أنس 

متجوريل شترع موالي عبد هللا ، ف، 

مراكش املغرب

S.G.M HABITAT «شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: شقة 

26 اقتمة حسحتء عالل الفت�سي  - - 

مراكش املغرب.

«تعيين ممثل قتنوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.84387

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

وابعت  19ف2  نونبر   25 في  املؤرخ 

تعيين  اقرر  جدد  لتعيين مسير ان( 

املمثل ان( القتنوني ان(: 

HARIZI RABAH -

MALALI RACHID -

ذات  شركة   S.G.M HABITAT  -

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد الكتئن مقرهت اإلجتمتعي ب: 

شقة 26 اقتمة حسحتء عالل الفت�سي 

فففف4 مراكش املغرب

عحد  التجتري  السجل  رقم 

االقتضتء: 84387

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 289ف11.

322I
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CHARIBA EXPERTISE

RAID ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

CHARIBA EXPERTISE

ملتقى زنقة املرابطين وزنقة 

البختري، إقتمة البغدادي، الطتبق 

الختمس، وجدة ، فففف6، 

 RAID ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار لهوافي 

اتفوغتلت  - 74 اتفوغتلت  املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

7ف12.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر  7ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( كلود جي فف3.2 

فف3.2  أصل  من  اجتمتعية  حصة 

متركوس  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

ستنشز بتتريخ 7ف نونبر 19ف2.

ألبرت   كلود  السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية من  فف1.6  متشتو 

السيد  لفتئدة   حصة  فف1.6  أصل 

نونبر  7ف  متركوس ستنشز بتتريخ   ة( 

19ف2.

افويت السيد  ة( دومينيك أندري  

من  اجتمتعية  حصة  فف1.6  لوبز 

السيد  لفتئدة   حصة  فف1.6  أصل 

نونبر  7ف  متركوس ستنشز بتتريخ   ة( 

19ف2.

افويت السيد  ة(  ايرري كورنيلو 

فف4 حصة اجتمتعية من أصل فف4 

متركوس  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

ستنشز بتتريخ 7ف نونبر 19ف2.

لقد ام احيين الفصول 6، 7 ،15 

و45 من القتنون األست�سي.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 741/19.

323I

HIGH EDGE CONSULTING

NETTOYAUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
NETTOYAUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
 Res وعحوان مقرهت اإلجتمتعي
 LOUKOUS 21 AV OUED

 LOUKOUS - 93150 MARTIL
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.22537
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   27 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمتلهت  مبلغ    NETTOYAUTO
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
 Res LOUKOUS 21 اإلجتمتعي 
 AV OUED LOUKOUS - 9315ف
الشركة   : املغرب نتيجة ل   MARTIL

لم احقق هدفهت االجتمتعي..
 Res ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 LOUKOUS 21 AV OUED
 LOUKOUS - 9315ف MARTIL

املغرب. 
و عين:

و  امبترش  ابتستم    السيد ة( 
 36 رقم  موريطتنيت  شترع  عحوانه ا( 
ط 2ف شقة 13 مجموعة 8ف  ففف93 
اطوان  املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
2ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6355.
324I

CABINET CBA SARL

ZERRANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بتبوم، طتبق 3، شترع 

محمد الختمس ، ف25ف2، الدار 

البيضتء املغرب

ZERRANO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Bd ,39 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 Lalla Yacout 5ème Etage Appt D

 Casablanca - 20250

الدار البيضتء املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.431447

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام تعيين  2ف دجحبر  املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

SELCUK GORGULU  كمسير وحيد

ابعت إلقتلة مسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723514.

325I

offisc

PRODULYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 6ف

20500، casablanca maroc

PRODULYS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 26 شترع 

مرس سلطتن الطتبق األول الشقة 

3 - فف5ف2 الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

523ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PRODULYS
جميع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

أنشطة الدعتاة و اإلشهتر.
26 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 
مرس سلطتن الطتبق األول الشقة 3 

- فف5ف2 الدارالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
الرحيم  عبد  الشلح  السيد 
عحوانه ا( درب الطلبة زنقة 11 رقم 8  

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم  عبد  الشلح  السيد 
عحوانه ا( درب الطلبة زنقة 11 رقم 8  

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم -.

326I

CASA MANAGEMENT

إمبريال أرروغروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بتلجريدة 
الرسمية

CASA MANAGEMENT
 BD RAHAL MESKINI N° ، 54

20300، CASABLANCA MAROC
إمبراتل أفروغروب
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 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ١٠ شترع 

الحرية الطتبق٣ شقة ٥ - فف3ف2 

الدار البيضتء املغرب.

بتلجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

الرسمية عدد 5592 بتتريخ 1ف احتار 

ف2ف2.

نتات والي أمين و نتات   : بدال من 

والي عصتم

اقرأ : نتات اعلي أمين و نتات اعلي 

عصتم

البتقي بدون تغيير.

327I

BMH EXPERTS

NESSCALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

NESSCALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 46, 

 Boulevard Zerktouni - 2éme

 étage Appt N°6 CASABLANCA

20250 Casablanca Maroc

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

959ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.NESSCALL

هدف   : بإاجتز  الشركة  غرض 
NESSCALL موجود في كل من املغرب 
 عن األطراف الثتلثة:

ً
والخترج ، نيتبة

مركز ااصتل،  •
عمليتت  جميع  واحفيذ  إجراء   •

االستيراد والتصدار ،
 ، الشراء   ، التجترة   ، التداول   •
البيع ، التبتدل ، الشحن ، العمولة ، 
االمتيتز ، التفرد ، التمثيل ، الوستطة 
التعتقد من   ، التوزيع   ، التسويق   ،
البتطن لجميع البحود واألشيتء واملواد 
أو  النهتئية  واملواد  والسلع  الغذائية 
نصف املصحعة واملحتجتت املصحعة 
وجميع املحتجتت أو غيرهت مهمت كتنت 

طبيعتهت ،
وكيل   ، االستحواذ   ، اإلاداع   •
 ، الحقل   ، الدراسة   ، املصحع 
االستغالل ، االمتيتز ، التفرد املبتشر 
أو غير املبتشر لجميع براءات االختراع 
والتراخيص  التجترية  والعالمتت 

والعمليتت ،
والتخطيط  والبحتء  البحتء   •
املبتني  جميع  واحويل   ، والصيتنة 
املحقولة  العمليتت  وجميع  واملبتني 

والعقترية ،
• املشتركة املبتشرة أو غير املبتشرة 
في جميع العمليتت من خالل فروع 
جدادة أو عمليتت دمج أو احتلفتت ،

جميع العمليتت   ، وبشكل أعم   •
الحرفية  أو  الصحتعية  أو  التجترية 
أو  املتلية أو املحقولة  الزراعية أو  أو 
بشكل  ربطهت  امكن  التي  العقترية 
مبتشر أو غير مبتشر بتألشيتء املذكورة 

أعاله أو ذات الصلة..
 ,46  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 Boulevard Zerktouni - 2éme
 étage Appt N°6 CASABLANCA

Casablanca Maroc ف25ف2.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
 Marc LASRY :  1فف السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(   Marc LASRY السيد 

 rue Mohamed Ben Brahim  28

 El Marrakchi etg 2 Anfa-

 Casablanca 2فففف Casablanca

.Maroc

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(   Marc LASRY السيد 

 rue Mohamed Ben Brahim  28

 El Marrakchi etg 2 Anfa-

 Casablanca 2فففف Casablanca

Maroc

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 36125.

328I

LMT AUDITING

LAPSTANT.COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

LAPSTANT.COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم124 
زنقة الححتس الححوي املعتريف  - 

فففف2 الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

945ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.LAPSTANT.COM
اصدار   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الكتب الثقتفية.
رقم124   : عحوان املقر االجتمتعي 
 - املعتريف   الححوي  الححتس  زنقة 

فففف2 الدارالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد اسمتعيل بحجلون :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
بحجلون  اسمتعيل  السيد 
عحوانه ا( زاوية زنقتي احمد الشر�سي 
وعلي عبد الرزاق اقتمة بتفيون دور 
فففف2  البيضتء  راسين  ا  الشقة 

الدارالبيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
بحجلون  اسمتعيل  السيد 
عحوانه ا( زاوية زنقتي احمد الشر�سي 
وعلي عبد الرزاق اقتمة بتفيون دور 
فففف2  البيضتء  راسين  ا  الشقة 

الدارالبيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723655.

329I

OUED SIDE STORY

MISICORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شترع محمد الختمس عمترة 

جتكتر الطتبق الختمس الشقة 33 
جليز مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب
MISICORP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 55 شترع 

محمد الختمس عمترة جكتر الطتبق 

الختمس الشقة 33 جليز - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

45ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  4ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MISICORP

احظيم   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املحتسبتت 

التصدار و اإلستيراد 

اإلعالميتت .

55 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

محمد الختمس عمترة جكتر الطتبق 

فففف4   - جليز   33 الختمس الشقة 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

  MISI DANIEL OLIVIER : السيد

فف1 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 MISI DANIEL OLIVIER السيد 

 AVENUE DE JANVIER عحوانه ا( 

  8 WOLUWÉ SAINT LAMBERT

BRUXELLES BELGIQUE فف12.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
ومواطن مسيري الشركة:

 MISI DANIEL OLIVIER السيد 
 AVENUE DE JANVIER عحوانه ا( 
 8 WOLUWÉ SAINT LAMBERT

BRUXELLES BELGIQUE فف12
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم ف26ف11.
Iف33

SINDIBAD DREAM

SINDIBAD DREAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SINDIBAD DREAM
حي محمد بلخضر 3 زنقة سيسيليت 

رقم 42 ، فففف6، وجدة املغرب
SINDIBAD DREAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي محمد 
بلخضر 3 زنقة سيسيليت رقم 42 - 

فففف6 وجدة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
34451

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SINDIBAD DREAM
و  ال   : بإاجتز  الشركة  غرض 
االستيراد اصدار + اركيب الكتميرات 

+ مكتبة.
عحوان املقر االجتمتعي : حي محمد 
 -  42 زنقة سيسيليت رقم   3 بلخضر 

فففف6 وجدة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5 حصة    : السيد هحت�سي احي 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  احي  هحت�سي  السيد 
 226 حي املحمدي حي افتح  زنقة ب 

فففف6 وجدة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  احي  هحت�سي  السيد 
 226 حي املحمدي حي افتح  زنقة ب 

فففف6 وجدة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  6ف  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3653.

331I

MAGHREB CONSULTING

GOLDEN ASSETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MAGHREB CONSULTING

 CASABLANCA CASABLANCA،

CASABLANCA ،20000 املغرب

GOLDEN ASSETS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 141 درب 

اغراب ، بتب عيالن املداحة - فففف4  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

875فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.GOLDEN ASSETS

مشغل   •  : غرض الشركة بإاجتز 

بيت الضيتفة

اكحولوجيت  حلول  اطوير   •

الضيتفة  دور  إلدارة  املعلومتت 

الترويج  حمالت  وإدارة   ، والفحتدق 

واإلعالنتت عبر اإلنترنت..

عحوان املقر االجتمتعي : 141 درب 

اغراب ، بتب عيالن املداحة - فففف4  

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد رشيد دهبي :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد رشيد دهبي عحوانه ا( 524 

 ،  2 دريسيت   ، الصنهتجي  عبد هللا   ،

فففف2 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  دهبي  رشيد  السيد 

524 عبد هللا الصنهتجي ، دريسيت 2 ، 

فففف2 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  6ف  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم -.

332I
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Medall Project

 LES TRANSPORTS SASSIA
Sarl à AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Medall Project

  Boulevard Ibnou Al Haytam

  Tassila  Inzegane Grand-Agadir

N°:  252 ، 80000، GRAND-

AGADIR املغرب

 LES TRANSPORTS SASSIA Sarl

à AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 5 زنقة 

القت�سي عيتض شقة 1ف  املر�سى 

العيون - فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

29593

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 25 
ام إعداد القتنون  19ف2  من أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TRANSPORTS SASSIA Sarl à AU

نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البضتئع الوطحية والدولية.
زنقة   5  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

املر�سى  1ف   شقة  عيتض  القت�سي 

العيون - فففف7 العيون املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
العشيوي  الغتني  عبد  السيدة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

العشيوي  الغتني  عبد  السيدة 

عيتض  القت�سي  زنقة   5 عحوانه ا( 

فففف7  العيون  املر�سى  1ف   شقة 

العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

العشيوي  الغتني  عبد  السيدة 

عيتض  القت�سي  زنقة   5 عحوانه ا( 

فففف7  العيون  املر�سى  1ف   شقة 

العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

من   25 بتتريخ  بتلعيون   االبتدائية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 2619.

333I

AMAL FINANCE

PLAN-IT FEZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMAL FINANCE

 n° 5 RUE EL MOUTANABI ،

30000، FES MAROC

PLAN-IT FEZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

 8DERB  وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 BENNANI N° 2 BATHA - 30000

.FES MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.39379

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  اوليوز   17 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمتلهت  مبلغ    PLAN-IT FEZ

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

 8DERB BENNANI N° اإلجتمتعي  

 2 BATHA - 3فففف FES MAROC

ضعف  و  املحتفسة   : ل  نتيجة 

املداخيل.

 8DERB  و حدد مقر التصفية ب

املغرب   BENNANI N° 2 BATHA

 .FES MAROC 3فففف

و عين:

 MICHELE  REEVES السيد ة(   

 DERB BENNANI  8 عحوانه ا(  و 

كمصفي  ة(  FES MAROC فففف3 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

غشت   26 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف/2723.

334I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

API EQUIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

API EQUIP

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي والد 

الطيب العليت والد الطيب - فففف3 

فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 API  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.EQUIP
اتجر   1-  : غرض الشركة بإاجتز 

اآلالت الزراعية الكبيرة
2 - االستيراد والتصدار

-3 التفتوض.
والد   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
فففف3   - الطيب العليت والد الطيب 

فتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5    : محمد  الشويتخ  السيد 
حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .

فف5    : السيدة الزوهرة الفكوري 
حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد الشويتخ محمد عحوانه ا( 
العحوان دوار احميرو بوهودة  ففف34 

اتونتت املغرب.
الفكوري  الزوهرة  السيدة 
 4 عمترة  االندلس  اقتمة  عحوانه ا( 
تغتت   1 تغتت  اجزئة جبل   4 شقة 

فففف3 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشويتخ محمد عحوانه ا( 
العحوان دوار احميرو بوهودة  ففف34 

اتونتت املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   16 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 44ف4.
335I

HOLDING HBF

STE SOBELEP
إعالن متعدد القرارات

HOLDING HBF
 AVENUE CHEFCHAOUNE 22
 R2SIDENCE YASMINE REZ DE
 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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»  STE SOBELEP

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: اجزئة 

مرجتن 2 رقم 1476  - فففف5 

مكحتس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

3ف282.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 3ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

الحصص  من  حصة  ففف1  افويت 

هتشمي  محمد  السيد  امتلكهت  التي 

لفتئدة السيد عبد العزيز هتشمي

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

للشركة حيث  القتنوني  الشكل  تغير 

املسؤولية  ذات  شركة  أصبحت 

املحدودة

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

اجزئة  احويل مقر الشركة مكحتس، 

مرجتن 2 رقم 1476 إلى املقر الجداد 

الصحتعي  الحي  بمكحتس،  الكتئن 

الطتبق  البقعة316،  رقم  مجتط، 

األول، مكتب رقم 1

قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

تعين السيد عبد العزيز هتشمي مسير 

محمد  السيد  جتنب  إلى  للشركة 

هتشمي

على  احص  الذي   :5 رقم  قرار 

احين وإعتدة صيتغة القتنون  متالي: 

األست�سي للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

احص  الذي   :1-4-8-15 رقم  بحد 

املقر   - القتنوني  الشكل  متالي:  على 

االجتمتعي - الحصص - التسيير

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 15ف5.

336I

Gescompte

STE: DIGIZIO SARL
إعالن متعدد القرارات

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: DIGIZIO SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 31 زنقة 

أحمد املجتطي إقتمة الحخيل الطتبق 

1 رقم 8 املعتريف الدار البيضتء - 

ف5فف2 الدار البيضتء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

1ف4325.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 6ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

قرر السيد أحمد اوفيق مول الحخلة 

ف33 حصة بمتئة درهم للحصة  بيع 

إلى السيد ر�سى بركتت

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

بعد هذا البيع أصبن اوزيع الحصص 

ف33  بركتت  ر�سى  السيد  كتلتتلي 

ف33  هشتشم  أنتس  السيد  حصة، 
إقبتل مول  السيد محمد  و   حصة 

الحخلة ف34  حصة

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

تعدال القتنون األست�سي للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 

قرر السيد أحمد اوفيق مول الحخلة 

ف33 حصة بمتئة درهم للحصة  بيع 

إلى السيد ر�سى بركتت

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 

بعد هذا البيع أصبن اوزيع الحصص 

بركتت  ر�سى  السيد  السيد  كتلتتلي 

هشتشم  أنتس  السيد  حصة،  ف33 

السيد محمد إقبتل  حصة و   ف33 

مول الحخلة ف34  حصة.

على  احص  الذي   :25 رقم  بحد 

متالي:

تعدال القحون األست�سي للشركة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723724.
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gest consultants

SYNERGIE TRANSPORTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

gest consultants

15 زنقة القت�سي إليتس املعتريف 

الدار البيضتء، فف1ف2، الدار 

البيضتء املغرب

 SYNERGIE TRANSPORTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 11 زنقة 

عزيز بالل طتبق 5 - فف1ف2 الدار 

البيضتء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.36169

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   28 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SYNERGIE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمتلهت  مبلغ    TRANSPORTS

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

اإلجتمتعي 11 زنقة عزيز بالل طتبق 5 

- فف1ف2 الدار البيضتء املغرب نتيجة 

ل : ازمة اقتصتداة.

زنقة   11 و حدد مقر التصفية ب 

الدار  فف1ف2   -  5 طتبق  بالل  عزيز 

البيضتء املغرب. 

و عين:

و  فوزي  ميلودة   السيد ة( 

 144 رقم  املسيرة  شترع  عحوانه ا( 

ف2ف62 الحتضور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املختبرة 

 11  : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق  و 

زنقة عزيز بالل طتبق 5

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723726.

338I

COMPTOIR ORIENTAL LES SERVICES REUNIS

 COMPTOIR ORIENTAL LES

SERVICES REUNIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 COMPTOIR ORIENTAL LES

SERVICES REUNIS

رقم 11 شترع الزرقطوني ، فففف6، 

وجدة املغرب

 COMPTOIR ORIENTAL LES

SERVICES REUNIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 11 

شترع الزرقطوني - فففف6 وجدة 

املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

وجدة 63ف14.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  اونيو   26 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( اورية زاغي فف1 

ففف.ف1  حصة اجتمتعية من أصل 

ادريس  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

اونيو   26 بتتريخ  التويمي  جلون  بن 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر  ف1  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 2592.

339I
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Maître Otmane MHAMEDI, Notaire

 PARAPHARMACIE
MENARA MALL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Maître Otmane MHAMEDI,
Notaire

 Avenue Allal El Fassi, Centre
 d’Affaires Al Anouar, 2ème

 étage N° 20 ، 40000،
Marrakech Maroc

 PARAPHARMACIE MENARA
MALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 
طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مراكش 
زنقة وادي املختزن عمترة لطفي رقم 

6 مكرر - فففف4 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.83527

الشريك  قرار  بمقت�سى 
19ف2  نونبر   29 في  املؤرخ  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  اقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 PARAPHARMACIE MENARA
MALL  مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم 
مراكش  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 
زنقة وادي املختزن عمترة لطفي رقم 
املغرب  مراكش  فففف4   - مكرر   6
في  الشركة  نجتح  عدم   : ل  نتيجة 

احقيق اهدافهت.
و حدد مقر التصفية ب مراكش 
زنقة وادي املختزن عمترة لطفي رقم 

6 مكرر - فففف4 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد ة( كريم   لطفي و عحوانه ا( 
 18 رقم  السماللية  اجزئة  مراكش 
فففف4 مراكش املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 699ف1.

Iف34

lesboncomptes

 SITT.CONSTRUCTION

COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

lesboncomptes

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 SITT.CONSTRUCTION

COMPANY

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 7LOTف 

 HOURIA 1ER ETAGE BD

 PLESTINE ALIA MOHAMMEDIA

 - 20800 MOHAMMEDIA

.MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

7ف211.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  نونبر   26 في  املؤرخ 

 SITT.CONSTRUCTION حل 

شركة ذات املسؤولية   COMPANY

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

7LOT HOURIA 1ER ETAGE BDف 

 PLESTINE ALIA MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA فف8ف2 - 

سوق  اوفر  لعدم  نتيجة   MAROC

الشغل.

و عين:

العيدي  االله   عبد   السيد ة( 

اسفي  نكت  العوااد  دوار  عحوانه ا(  و 

كمصفي  ة(  املغرب  اسفي  ف16ف2 

للشركة.

وقد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

7LOTف  وفي  19ف2  نونبر   26 بتتريخ 

 HOURIA 1ER ETAGE BD

 PLESTINE ALIA MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA فف8ف2 - 

.MAROC

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

2ف  بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1922.

341I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

SODIFIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

 SODIFIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 166، 

شترع ولي العهد - ف2فف9 طحجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.5171

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   14 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   SODIFIA

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 166، 

طحجة  ف2فف9   - العهد  ولي  شترع 

املغرب نتيجة لحل قبل االوان.

و عين:

و  جدي  السالم   عبد  السيد ة( 

 ،5 طتبق  املقتومة،  شترع  عحوانه ا( 

املغرب  طحجة  ف2فف9   5 رقم  شقة 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

 ،166 وفي  19ف2  نونبر   14 بتتريخ 

طحجة  ف2فف9   - العهد  ولي  شترع 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت رقم 8524.

342I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شـركة عمر كليم
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شـركة عمر كليم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 15 
زنقة طوريحو، شقة8 ط.2 اجزئة 

الوفتء 2 طريق صفرو - ف6فف3 

فتس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.56537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 

ذات  شركة  كليم  عمر  شـركة  حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 
15 زنقة طوريحو، شقة8 ط.2 اجزئة 

الوفتء 2 طريق صفرو - ف6فف3 فتس 

الهدف  لعدم احقيق  نتيجة  املغرب 

الدي اأسست من أجله الشركة

.و عين:

السيد ة( عمر  ابعيرت و عحوانه ا( 

البيضتء  عين  اإلدريسية  تعتونية 

كمصفي  ة(  املغرب  فتس  ف6فف3 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

 15 وفي رقم  19ف2  6ف دجحبر  بتتريخ 
اجزئة  ط.2  شقة8  طوريحو،  زنقة 

الوفتء 2 طريق صفرو - ف6فف3 فتس 

املغرب.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   17 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف2/ف7ف4.

343I

مكتب الريتني للمحتسبة

بناياتسمير
إعالن متعدد القرارات

مكتب الريتني للمحتسبة
شترع محمد داود رقمف23  اطوان ، 

ف4ف93، اطوان املغرب
بحتاتتسمير «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعحوان مقرهت االجتمتعي: شترع 
جيش امللكي اجزئة فت�سي رقم ف1 
إقتمة دبي  - ففف93 اطوان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.8689
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 17 أكتوبر 19ف2
ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 
رفع رأسمتل بقيمة فف334 درهم

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
بيع 55 حصة من طرف اآلنسة محتر 
نعمة لشقتر  املمثلة من طرف والدهت 
محير  للسيد  لشقتر(  رشيد  السيد 
الحجتوي بقيمة فف55 درهم.-بيع 56 
حصة من طرف اآلنسة رانية شتكرة 
والدهت  طرف  من  لشقتر  املمثلة 
محير  للسيد  لشقتر(  رشيد  السيد 
درهم.-بيع  فف56  بقيمة  الحجتوي 
 من طرف اآلنسة ريحتن عليت لشقتر
السيد  والدهت  طرف  من   املمثلة 
للسيد محير الحجتوي  رشيد لشقتر( 

بقيمة فف56 درهم.
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
6: الذي احص على  بحد رقم البحد 
امتالك السيد محير الحجتوي  متالي: 
درهم من رأسمتل الشركة.-  فف667 
وامتالك السيد رشيد لشقتر فف667 
والذي  الشركة  رأسمتل  من  درهم 

يشكل مجموعهمت فف1334 درهم.

7: الذي احص على  بحد رقم البحد 

امتالك السيد محير الحجتوي  متالي: 

667 حصة وامتالك السيد رشيد  ل 

لشقتر ل667 حصة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   14 بتتريخ  االبتدائية بتطوان  

19ف2 احت رقم 3643.

344I

AZ GESTION

SAAD FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AZ GESTION

شترع ولد سيدي بتبت اقتمة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

SAAD FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 57/56 

املحطقة الصحتعية اطوان - ففف93 

اطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.9469

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   25 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    SAAD FOOD

درهم وعحوان مقرهت  ففف.ففف.فف5 

اإلجتمتعي 56/57 املحطقة الصحتعية 

املغرب  اطوان  ففف93   - اطوان 

نتيجة ل : أزمة القطتع.

 56/57 و حدد مقر التصفية ب 

ففف93   - املحطقة الصحتعية اطوان 

اطوان املغرب. 

و عين:

احكتن و  القتدر   عبد  السيد ة( 

عحوانه ا( شترع اتزة عمترة ااراك رقم 

اطوان  ففف93  الثتني   املحنش   13

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و  فوطة  حسن    السيد ة( 

زنقة  داوود  محمد  شترع  عحوانه ا( 

اطوان  ففف93  ف5  رقم  الخرطوم 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6368.

345I

lecomptable

RA PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

RA PRODUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطتبق الثتني الرقم 3 

املعتريف  - ف33ف2 الدار البيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

51ف446

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RA  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PRODUCTION

شركة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

لإلنتتج الصوتي واملرئي

انتتج االفالم الروائية الطويلة و 

القصيرة

والتجترة  االاصتالت  وكتلة 

اإللكترونية.

زنقة   67  : عحوان املقر االجتمتعي 

 3 الرقم  الثتني  الطتبق  بالل  عزيز 

البيضتء  الدار  ف33ف2   - املعتريف  

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد أسرموح رضوان :  ففف.ف1 

حصة بقيمة ف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد أسرموح رضوان عحوانه ا( 

زنقة نورس رقم 7 حي كريمة ف2ف11 

سال املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أسرموح رضوان عحوانه ا( 

زنقة نورس رقم 7 حي كريمة ف2ف11 

سال املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 21 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 1ف299.

346I

RAHHALI CONSEIL

LYMANE HOPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

LYMANE HOPE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
عبد الكريم الخطتبي، إقتمة جواد 
عمترة 9ف1، الطتبق الثتلث، الشقة 
رقم 43، مراكش  - فففف4 مراكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
5ف11ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.LYMANE HOPE
مقهى،   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مطعم .
شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
جواد  إقتمة  الخطتبي،  الكريم  عبد 
الشقة  الطتبق الثتلث،  9ف1،  عمترة 
مراكش  فففف4   - مراكش    ،43 رقم 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : الستقي  اامتن  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  الستقي  اامتن  السيدة 
سيبع   ،29 رقم  الكولف  شترع 
مراكش  فففف4  مراكش  الشمتلي، 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  الستقي  اامتن  السيدة 
سيبع   ،29 رقم  الكولف  شترع 
مراكش  فففف4  مراكش  الشمتلي، 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 316ف11.

347I

RAHHALI CONSEIL

RIMA STAF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc

RIMA STAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

دوارملختلف، قيتدة اوالد بلعكيد، 

مراكش  - فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

649فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIMA  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

.STAF

مقتول   : بإاجتز  الشركة  غرض 

واألشغتل  البحتء  أشغتل  مختلف  في 

العمومية.

 : االجتمتعي  املقر  عحوان 

بلعكيد،  اوالد  قيتدة  دوارملختلف، 

مراكش  - فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد حميد الكعراطي 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد حميد الكعراطي عحوانه ا( 
ااطي  عين  فورة،  عرصة   68 رقم 
فففف4  مراكش  الشمتلي،  الحخيل 

مراكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد الكعراطي عحوانه ا( 
ااطي  عين  فورة،  عرصة   68 رقم 
فففف4  مراكش  الشمتلي،  الحخيل 

مراكش املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   27 بتتريخ  بمراكش   التجترية 

19ف2 احت رقم 9841ف1.
348I

N.A.F ASSOCIES

مبور اكسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N.A.F ASSOCIES
 BD MOULAY ISMAIL 1 B 1
 ، 20300، CASABLANACA

MAROC
مبور اكسبور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
موالي اسمتعيل 1ب1 عين السبع - 

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.389959

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 15 اوليوز 19ف2 اقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد مبور اكسبور  مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
موالي  شترع  اإلجتمتعي  مقرهت 
اسمتعيل 1ب1 عين السبع - فف3ف2 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضتء  الدار 

صعوبة بدء مزاولة النشتط التجتري.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - عين السبع  1ب1  موالي اسمتعيل 

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب. 

و عين:
و  الخطيب  ريم    السيد ة( 

شقة  املقتومة،  شترع   78 عحوانه ا( 

الربتط  فف3ف2  الربتط  املحيط   8

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

8ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 716137.

349I

MONDIALE GEST

AMIGO CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MONDIALE GEST

 IMM 202 APT 01A PORTES DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

AMIGO CLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة 

5 شقة 24 الطتبق 2 إقتمة سكن 

الحخيل مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

937فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AMIGO CLEAN

غرض الشركة بإاجتز : بيع واوزيع 

مواد التحظتفة ـ اإلستيراد و التصدار.

عمترة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

إقتمة سكن   2 الطتبق   24 شقة   5

مراكش  فففف4   - مراكش  الحخيل 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ف34    : الركراكي  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

حصة  ف33    : البرج  محير  السيد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف33    : الغرابي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد محمد الركراكي عحوانه ا( 

دوار الحتج العربي السويهلة سعتدة 

مراكش فففف4 مراكش املغرب.

دوار  السيد محير البرج عحوانه ا( 

فففف4  البور مراكش  بلعكيد  أوالد 

مراكش املغرب.

عحوانه ا(  الغرابي  سعيد  السيد 

فف815  ايزنيت  الركتدة  البير  دوار 

ايزنيت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الركراكي عحوانه ا( 

دوار الحتج العربي السويهلة سعتدة 

مراكش فففف4 مراكش املغرب

دوار  السيد محير البرج عحوانه ا( 

فففف4  البور مراكش  بلعكيد  أوالد 

مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 146ف11.

Iف35

CARREFOUR BUSINESS

DESERT ROOM دزيرت الرووم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS

 RUE MOURITANIA  AV MED V

 2EME ETAGE ERFOUD ، 52200،

ERFOUD MAROC

  DESERT ROOM دزيرت الرووم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قصر 

اوالد عقبة عرب الصبتح زيز ارفود - 

فف522 ارفود املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

19/13221ف2

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

دزيرت   : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

. DESERT ROOM الرووم

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 ENTREP DE SPECTACLE DES

 EVENEMENT

 ORGANISATION DE

 BIVOUACS

 ORGANISATION DE

 CIRCUITS TOURISTIQUE

قصر   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

اوالد عقبة عرب الصبتح زيز ارفود - 

فف522 ارفود املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

  HICHAM EL HADDAR السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ف51  : 

للحصة .

 BLANK MAX  :  49ف السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(   BLANK MAX السيد 
 ILLERTISEN DEUTCHE  5223فف

.ILLERTISEN  DEUTCHE
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
  EL HADDAR HICHAM السيد 
 N°15ف IDUSTRIEL عحوانه ا( 
 OUAFAE MASSIRA FES  3ف7فف

 FES  MAROC
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 26 بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

غشت 19ف2 احت رقم 19ف221/2.
351I

GEXEI EXPERTISES

GEXEI EXPERTISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

GEXEI EXPERTISES
اجزئة الحور عمترة رقم 15 الشقة 
رقم 6 أوالد الطتلب عين الشق، 

ف47ف2، الداربيضتء املغرب
GEXEI EXPERTISES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الحور عمترة رقم 15 الشقة رقم 6 
أوالد الطتلب عين الشق ف47ف2 

الدابيضتء املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.321779

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 12 نونبر 19ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
الشقة   15 «اجزئة الحور عمترة رقم 
الشق  عين  الطتلب  أوالد   6 رقم 
إلى  املغرب»  الدابيضتء  ف47ف2 
«شترع القدس اجزئة القدس ج ش1 
الشق  عين    16 رقم  األول  الطتبق 

ف47ف2 الداربيضتء  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72318.

352I

SAGASUD

AYA SMAITAFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SAGASUD

رقم  االمير موالي عبد هللا  شترع 

 LAAYOUNE، 70000، العيون   23

LAAYOUNE املغرب

ذات  شركة   AYA SMAITAFA

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
سوق  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 
العيون  فففف7   - ف3  رقم  املختخ 

املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

5853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  6فف2  غشت   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYA  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SMAITAFA

كل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

نشتط اجتري صحتعي فالحي مالحي و 

خدمتتي استراد و اصدار .
سوق   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
العيون  فففف7   - ف3  رقم  املختخ 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 
درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد املصطفى اسمتعيلي :  فف1 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 : اسمتعيلي   املصطفى  السيد 
فف1 بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت ومواطن الشركتء :

اسمتعيلي  املصطفى   السيد 
الحمراء  الستقية  شترع  عحوانه ا( 
رقم ف3 حي الشهداء  فففف7 العيون  

املغرب .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسمتعيلي   املصطفى  السيد 
الحمراء  الستقية  شترع  عحوانه ا( 
رقم ف3 حي الشهداء  فففف7 العيون 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
1ف شتحبر  االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 

6فف2 احت رقم 6ف/8ف5.
353I

داوان املحتسبة ختلقي أحمد

CAPRICCIO ICE
إعالن متعدد القرارات

داوان املحتسبة ختلقي أحمد
سالم 5 مرجتن 1 شقة 7 الطتبق 
الثتني ، ف7فف5، مكحتس املغرب
CAPRICCIO ICE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعحوان مقرهت االجتمتعي: متجر رقم 
6ف إقتمة فرح 3ف شترع بيرانزران 

املحظر الجميل 3ف - فففف5 مكحتس 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.43431
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 1ف نونبر 19ف2
ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   : 1ف  رقم  قرار 
العتم  الجمع  بمقت�سى  متالي: 
نونبر19ف2   1 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 
السيد  افويت  على  املصتدقة  امت 
ف5 حصة إجتمتعية  الهدادي محمد 

حصة لفتئدة السيد  فف1  من أصل 

افويت  و  جتكيت  لوليفيي  هيرفي 

السيدة خداجة بوالشتوني ف5 حصة 

حصة  فف1   أصل  من  إجتمتعية 

لفتئدة السيدة حكيمة الحتلي 

على  احص  الذي  2ف:  رقم  قرار 

العتم  الجمع  بمقت�سى  متالي: 

نونبر19ف2   1 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

فف1  احويل  على  املصتدقة  امت 

بين  بتلتستوي  إجتمتعية  حصة 

السيدة الحتلي حكيمة و السيد هيرفي 

لوليفيي جتكيت   

على  احص  الذي  3ف:  رقم  قرار 

الهدادي  السيد  إستقتلة  متالي: 

محمد و السيدة خداجة بوالشتوني 

داخل  مهتمهم  جميع  من  خداجة 

19ف2  نونبر  1ف  اتريخ  من  الشركة 

وتعيين السيد هيرفي لوليفيي جتكيت 

و  شريكتن  حكيمة  الحتلي  والسيدة 

اوقيع  للشركة مع إعتمتد   مسيران  

السيد هيرفي لوليفيي جتكيت فقط 

في كل الواتئق 

على  احص  الذي  4ف:  رقم  قرار 

تغيير تسمية الشركة لإلسم  متالي:  

CHEZ JACQUET الجداد

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 3ف: الذي احص على متالي:  

CHEZ JACQUET تسمية الشركة

على  احص  الذي  7ف:  رقم  بحد 

متالي:  احويل فف1 حصة إجتمتعية 

بتلتستوي بين السيدة الحتلي حكيمة و 

السيد هيرفي لوليفيي جتكيت   

على  احص  الذي   :14 رقم   بحد 

لوليفيي  هيرفي  السيد  تعيين  متالي: 

حكيمة  الحتلي  والسيدة  جتكيت 

مع  للشركة  مسيران   و  شريكتن 

اوقيع السيد هيرفي لوليفيي  إعتمتد  

جتكيت فقط في كل الواتئق 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  4ف  بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 4879.

354I

داوان املحتسبة ختلقي أحمد

إخوان شاكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

داوان املحتسبة ختلقي أحمد

سالم 5 مرجتن 1 شقة 7 الطتبق 

الثتني ، ف7فف5، مكحتس املغرب

إخوان شتكري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املنزه 3 رقم 887 بوفكران  - 2ف3ف5 

مكحتس  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

48825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

: إخوان  اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

شتكري.

أشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء املتحوعة.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

املنزه 3 رقم 887 بوفكران  - 2ف3ف5 

مكحتس  املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : السيد مصطفى شتكري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : السيد اسمتعيل شتكري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد مصطفى شتكري عحوانه ا(  

بوفكران    3 املنزه  اجزئة   887 رقم 

2ف3ف5 مكحتس  املغرب.

شتكري  اسمتعيل  السيد 
 887 رقم   3 املنزه  اجزئة  عحوانه ا(  

بوفكران  2ف3ف5 مكحتس  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى شتكري عحوانه ا(  
بوفكران   3 املنزه  اجزئة   887 رقم 

2ف3ف5 مكحتس  املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   25 بتتريخ  بمكحتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 471.

355I

داوان املحتسبة ختلقي أحمد

الخمار بن علي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

داوان املحتسبة ختلقي أحمد
سالم 5 مرجتن 1 شقة 7 الطتبق 
الثتني ، ف7فف5، مكحتس املغرب

الخمتر بن علي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 2ف2 
اجزئة ريتض اإلسمتعيلية 1 شطر  و 

أنت�سي - ف7فف5 مكحتس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

48877
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : الخمتر 

بن علي.
محعش   : بإاجتز  الشركة  غرض 

عقتري.
2ف2   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
اجزئة ريتض اإلسمتعيلية 1 شطر  و 

أنت�سي - ف7فف5 مكحتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد البحتن كمتل  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : السيد البحتن عبد العتلي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  كمتل   البحتن  السيد 

رقم 277 حي السكة ب م ع  ف1فف5 

مكحتس املغرب.

العتلي  عبد  البحتن  السيد 

حي السكة ب م   277 رقم  عحوانه ا( 

ع  ف1فف5 مكحتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  كمتل   البحتن  السيد 

رقم 277 حي السكة ب م ع  ف1فف5 

مكحتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  2ف  بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 4864.

356I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

P.I TETOUAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°3ف

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

P.I TETOUAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع 

ختلد بن الواليد اقتمة االندلس رقم 

12 الطتبق االر�سي - ف4ف93 اطوان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.25513
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  أكتوبر   29 في  املؤرخ 
ذات  شركة   P.I TETOUAN حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم 
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع ختلد 
 12 رقم  االندلس  اقتمة  الواليد  بن 
اطوان  ف4ف93   - االر�سي  الطتبق 
املغرب نتيجة لعدم اوفر على العمل.

و عين:
و  شرو  بن  محمد   السيد ة( 
 74 رقم  نواكشوط  شترع  عحوانه ا( 
ط 2 ف4ف93 اطوان املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
شترع  وفي  19ف2  أكتوبر   29 بتتريخ 
ختلد بن الواليد اقتمة االندلس رقم 
ف4ف93 اطوان   - 12 الطتبق االر�سي 

املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   27 بتتريخ  االبتدائية بتطوان  

19ف2 احت رقم 6322.
357I

TOP SERVICES VOYAGEURS

TOP SERVICES VOYAGEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشتط الشركة 

TOP SERVICES VOYAGEURS
شترع االجتهتد رقم 19 ح ي م ، 

فففف1، الربتط املغرب
top services voyageurs شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت االجتمتعي رقم 19 
شترع االجتهتد  ح ي م - فففف1 

الربتط املغرب.
اوسيع نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
811ف11.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر   25 في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

 نقل املوظفين .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بتلربتط  

19ف2 احت رقم 7785.

358I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ALTA MADRABA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°3ف

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

ALTA MADRABA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

املقتومة **دار السعتدة5-** رقم 5ف 

بتلطتبق األر�سي - ففف92 العرائش 

املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.4397

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 4ف دجحبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

السعتدة5-**  **دار  املقتومة  «شترع 

ففف92   - األر�سي  بتلطتبق  5ف  رقم 

العرائش املغرب» إلى «شترع املقتومة 

**دار السعتدة6-** رقم 6ف بتلطتبق 

األر�سي - ففف92 العرائش  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعرائش  بتتريخ 11 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف44/2ف1.

359I

FIDUCIAIRE

HAJJA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

HAJJA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار والد 

امحمد عين الشقف - فففف3 فتس 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.51489

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   26 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الرفيع   عبد  السيد  ة(  افويت 

من  اجتمتعية  حصة  ف25  بنهيكل  

السيد  ة(  ف25 حصة لفتئدة   أصل 

نونبر   27 بتتريخ  الزوالتي   محمد  

19ف2.

بنهيكل   محمد   افويت السيد  ة( 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف25 

ف25 حصة لفتئدة  السيد  ة( محمد  

الزوالتي  بتتريخ 27 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر  4ف  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 3864/19.

Iف36

امغتر عبد الغتفور

A.CAR.43
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

امغتر عبد الغتفور

شترع الجيش امللكي اقتمة الحور رقم 

1 الطتبق االول اطوان ، ففف93، 

اطوان املغرب

A.CAR.43 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
محمد داوود رقم 36 اطوان - 

ففف93 اطوان املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.25549

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  دجحبر  4ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( محمد  بوغيث 
ف5  أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف5 
عبد هللا   السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

مجمتري بتتريخ 4ف دجحبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
9ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6397.
361I

امغتر عبد الغتفور

HARMONEY EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغتر عبد الغتفور
شترع الجيش امللكي اقتمة الحور رقم 
1 الطتبق االول اطوان ، ففف93، 

اطوان املغرب
HARMONEY EXPERTISE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

اوسف بن تشفين 19 اقتمة العبدي 
الطتبق 3 رقم 6ف اطوان - ففف93 

اطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
9ف216.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  5ف دجحبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 HARMONEY الوحيد  الشريك 
EXPERTISE  مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 
درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
اوسف بن تشفين 19 اقتمة العبدي 
ففف93   - اطوان  6ف  رقم   3 الطتبق 

اطوان املغرب نتيجة ل : الخسترة.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اوسف بن تشفين 19 اقتمة العبدي 
ففف93  6ف اطوان -  3ف رقم  الطتبق 

اطوان املغرب. 

و عين:

و  الحالوي  نبيل   السيد ة( 
عحوانه ا( امل 4 حي هحتء بلوك 3 رقم 

املغرب  الربتط  فف1ف1  الربتط   35

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

شترع   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

اوسف بن تشفين 19 اقتمة العبدي 
الطتبق 3ف رقم 6ف اطوان

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6398.

362I

كتفجيد

KAZIBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

كتفجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف22ف2، الدار البيضتء 

املغرب

KAZIBAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 152/N°2 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 I LOTISSEMENT ZOUBIR DAR

BOUAZZA - 27223 الدار البيضتء 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.132917

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  أكتوبر  8ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

فؤاد بن مرين  افويت السيد  ة( 

291 حصة اجتمتعية من أصل 291 

حصة لفتئدة  السيد  ة( اوسف بن 

مرين بتتريخ 8ف أكتوبر 19ف2.

افويت السيد  ة( خداجة الحيجي 

259 حصة اجتمتعية من أصل 259 

حصة لفتئدة  السيد  ة( اوسف بن 

مرين بتتريخ 8ف أكتوبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723562.

363I

كتفجيد

3I CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

كتفجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف22ف2، الدار البيضتء 

املغرب

3I CONCEPT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : ف1 شترع 

الشراردة الطتبق السفلي بوركون - 

53فف2 الدار البيضتء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.338621

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   29 املؤرخ في 

3I CONCEPT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

ف1 شترع الشراردة  مقرهت اإلجتمتعي 

53فف2   - بوركون  السفلي  الطتبق 

لألزمة  نتيجة  املغرب  البيضتء  الدار 

االقتصتداة.

و عين:

و  فرطوم  محمد   السيد ة( 
عحوانه ا( 94 زنقة جيل كرو الوازيس  

املغرب  البيضتء  الدار  ف41ف2 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

ف1 شترع  وفي  19ف2  نونبر   29 بتتريخ 

 - الطتبق السفلي بوركون  الشراردة 

53فف2 الدار البيضتء املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723541.

364I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

LAFABRICATION WEB
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

LAFABRICATION WEB «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: عين 

الشق درب الخير زنقة 23 رقم 54 - 

ف83ف2 الدار البيضتء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.411265

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في ف2 شتحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي  1ف:  رقم  قرار 

متالي: افويت جميع حصص اململوكة 

ف1  مشرف  محبر  السيد  ظرف  من 

حصص الى السيدة فوزي نجتة

على  احص  الذي  2ف:  رقم  قرار 

محبر مشرف  استقتلة السيد   متالي: 

السيدة  مكتنه   وتعيين  التسيير  من 

فوزي نجتة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

على  احص  الذي  7ف:  رقم  بحد 

درهم  فف1  الشركة  رأسمتل  متالي: 

مقسم الىف1 حصة بقيمة ف1 دراهم 

جميعهت  مملوكة  محررة  للواحدة 

للسيدة فوزي نجتة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723521.

365I
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االئتمتن الجهوي الجدادة

ڤيتال بويلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

االئتمتن الجهوي الجدادة

النسيم 5 اجزئة بكري الرقم 11 

الجدادة ، ففف24، الجدادة املغرب

ڤيتتل بويلداحغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اللواء 

األزرق رقم 2-ف3 أزمور - فف241 

أزمور املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

79ف16

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

ڤيتتل   : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

بويلداحغ.

محعش   : بإاجتز  الشركة  غرض 

عقتري.

اللواء   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

فف241   - أزمور  ف2-3  رقم  األزرق 

أزمور املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : جواد  الشجعي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد مكرم حسن :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  جواد  الشجعي  السيد 

اجزئة الخير عمترة 44 الرقم 2 أزمور 

فف241 أزمور املغرب.

عحوانه ا(  حسن  مكرم  السيد 
األول  الطتبق  األزرق  اللواء  اجزئة 
أزمور   فف241  أزمور    31 الرقم 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  جواد  الشجعي  السيد 
اجزئة الخير عمترة 44 الرقم 2 أزمور 

فف241 أزمور  املغرب
عحوانه ا(  حسن  مكرم  السيد 
األول  الطتبق  األزرق  اللواء  اجزئة 
أزمور   فف241  أزمور    31 الرقم 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24561.
366I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SAFASALAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°3ف
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
SAFASALAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املغرب الجداد شترع اليتسمين رقم 
2097B - 92000 العرائش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.1691
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 نونبر 19ف2 ام  احويل  
للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
شترع  الجداد  املغرب  «اجزئة  من 
ففف97B - 92ف2  رقم  اليتسمين 
إلى «اجزئة املغرب  العرائش املغرب» 
ف67  رقم  اليتسمين  شترع  الجداد 
العرائش   ففف92   - االول  الطتبق 

املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعرائش  بتتريخ 16 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف54/2ف1.

367I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ALMADINA PROFIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°3ف

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

ALMADINA PROFIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املغرب الجداد شترع اليتسمين رقم 

2097B - 92000 العرائش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.2527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 22 نونبر 19ف2 ام  احويل  

للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

شترع  الجداد  املغرب  «اجزئة  من 

ففف97B - 92ف2  رقم  اليتسمين 

إلى «اجزئة املغرب  العرائش املغرب» 

ف67  رقم  اليتسمين  شترع  الجداد 

العرائش   ففف92   - االر�سي  الطتبق 

املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعرائش  بتتريخ 17 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف55/2ف1.

368I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

PROMO MAZAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°3ف

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

PROMO MAZAYA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

املغرب الجداد شترع اليتسمين رقم 

2097B - 92000 العرائش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.4541

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 نونبر 19ف2 ام  احويل  

للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

شترع  الجداد  املغرب  «اجزئة  من 

ففف97B - 92ف2  رقم  اليتسمين 

إلى «اجزئة املغرب  العرائش املغرب» 

ف67  رقم  اليتسمين  شترع  الجداد 

العرائش   ففف92   - االول  الطتبق 

املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعرائش  بتتريخ 17 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف56/2ف1.

369I

FIDUTRACO CONSULTING

ML AND CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

ML AND CO  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 58 

 RUE CADI BAKKAR MAARIF

EXTENSION - 20370 البيضتء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.345311

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   22 املؤرخ في 

 ML شركة ذات املسؤولية املحدودة 

AND CO   مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 

 58 اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 

 RUE CADI BAKKAR MAARIF

البيضتء   EXTENSION - 2ف37ف

مردوية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

النشتط.

 Sofaca 2 و حدد مقر التصفية ب

 Imm B5 Etg  2  Appt n° 6 - 2ف15ف

البيضتء املغرب. 

و عين:

   OTHMAN السيد ة(  

 Sofaca 2 )و عحوانه ا MOUTAMID

 Imm B5 Etg  2  Appt n° 6 2ف15ف

MAROC كمصفي  ة(  الدارالبيضتء 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 7ف7237.

Iف37

MA GLOBAL CONSULTING

GY SPV SOLAIRE 1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضتء املغرب

GY SPV SOLAIRE 1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 59 شترع 

الزرقطوني، الطتبق الستدس، رقم 

18، - فففف2 الدارالبيضتء املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.414587

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف7.5 

«ففف.فف7.6  إلى  درهم»  «ففف.فف1 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72325.

371I

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

CHEGATIK DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشتط الشركة 

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

  BD HASSAN II N° 146 3émé   :

 ETAGE, BENI MELLAL ، 23020،

BENI MELLAL MAROC

CHEGATIK DE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 DR وعحوان مقرهت االجتمتعي

 ADOUZ CR FOUM EL ANCER

BENI MELLAL - 23000 بني مالل 

املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.6345

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  شتحبر   15 في  املؤرخ 

نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

كراء املعدات الصحتعية أو أدوات 

اآلالت.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 15 بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم ف77.

372I

SAFI CONSULTANT

SOCADELEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

SAFI CONSULTANT
عمترة ميمونة الطتبق الثتني حي 

الجريفتت اسفي ، ففف46، اسفي 
املغرب

SOCADELEG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة 
BMCE الطتبق 2 الشقة ا شترع 
بير انزران اليوسفية - فف463 

اليوسفية املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.129

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.ففف.3 
«ففف.ففف.2 درهم» إلى «ففف.ففف.5 
مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  بتليوسفية   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف659/2.

373I

zagora consulting sarl

 TRANSPORT MANTE
MAROC EXPRESSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شترع محمد الختمس ، 

فف479، زاكورة املغرب

 TRANSPORT MANTE MAROC
EXPRESSE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
موالي عبد هللا - فف479 زاكورة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
5ف23.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر  2ف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 TRANSPORT الوحيد  الشريك 
  MANTE MAROC EXPRESSE
مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 
عبد  موالي  شترع  اإلجتمتعي  مقرهت 
هللا - فف479 زاكورة املغرب نتيجة ل 

: التوقف عن مزاولة النشتط.
شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زاكورة  فف479   - هللا  عبد  موالي 

املغرب. 
و عين:

و  بوزيدي  ختلد   السيد ة( 
فرنست  فف782  فرنست  عحوانه ا( 

فرنست كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
11 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بزاكورة  

19ف2 احت رقم 424.

374I

MA GLOBAL CONSULTING

 ADVANCED VISION ICAD
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 
البيضتء املغرب
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 ADVANCED VISION ICAD
AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
اآلفتق، رقم 441، الطتبق الرابع، 

كتليفورنيت، سيدي معروف - 
ففف.ف2 الدار البيضتء املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.374771
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  دجحبر  ف1  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
أي  درهم»  «فف,ففف.ففف.2 
إلى  درهم»  «فف,ففف.ففف.1  من 
طريق  عن  درهم»  «فف,ففف.ففف.3 
الشركة  داون  مع  مقتصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 4ف7235.
375I

DARAA AUDIT

INDOUZAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

DARAA AUDIT
826 شترع القدس عين الشق الدار  

 Casablanca ،2البيضتء ، فففف
MAROC

 INDOUZAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
القدس إقتمة حبيب الدان رقم 
ف4ف1 الطتبق 3 شقة 36 سيدي 
معروف - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.264179

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ف2.52 

«ففف.فف1.2 درهم» إلى «ففف.ف3.72 

مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72352.

376I

DARAA AUDIT

3E MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمتل الشركة

DARAA AUDIT

826 شترع القدس عين الشق الدار  

 Casablanca ،2البيضتء ، فففف

MAROC

3E MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف24 

عملية الفتن الطتبق 3 الشقة رقم 

11 م س 35 الفتن سكتور 4 - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

3ف3456.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف1.5 

«ففف.ففف.1 درهم» إلى «ففف.فف2.5 

مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723529.

377I

ادكو كونسيل

KMT CODING  SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحتن الطتبق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، ف55ف2، الدار البيضتء 

املغرب

 KMT CODING  SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 197 

شترع املقتومة طتبق 6 - ف5فف2 

الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

271ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KMT  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.CODING  SOLUTIONS

اإلستيراد   : غرض الشركة بإاجتز 

و التصدار.

 197  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ف5فف2   -  6 طتبق  املقتومة  شترع 

الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد ختلد محمد إبراهيم أحمد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ف45    :

للحصة .

عبد  الفتتح  عبد  حمدى  السيد 

حصة بقيمة  ف45    : السيد صتامه 

فف1 درهم للحصة .

عبد  كتمل  عبد هللا  وليد  السيد 
حصة بقيمة  ف5    : الحليم بسيوني 

فف1 درهم للحصة .
ف5    : عمراني  اإلله  عبد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد ختلد محمد إبراهيم أحمد 
م  خلف  م  خلف  ميت  عحوانه ا( 
شبين الكوم املحوفية 43فف1 البحيرة 

مصر.
عبد  الفتتح  عبد  حمدى  السيد 
السيد صتامه عحوانه ا( 175 حلوان 
املحوفية  23فف1  املعتدي  الزراعي 

مصر.
عبد  كتمل  عبد هللا  وليد  السيد 
الحليم بسيوني عحوانه ا( 1 ح فخري 
البحيرة  63فف1  املعتدي  البلد  طره 

مصر.
عمراني  اإلله  عبد  السيد 
عحوانه ا( إقتمة الحداوية ج 4 عمترة 
87فف1  سيدي معروف   13 رقم   26

الدارالبيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ختلد محمد إبراهيم أحمد 
م  خلف  م  خلف  ميت  عحوانه ا( 
شبين الكوم املحوفية 43فف1 البحيرة 

مصر
عبد  الفتتح  عبد  حمدى  السيد 
السيد صتامه عحوانه ا( 175 حلوان 
املحوفية  23فف1  املعتدي  الزراعي 

مصر
عبد  كتمل  عبد هللا  وليد  السيد 
الحليم بسيوني عحوانه ا( 1 ح فخري 
البحيرة  63فف1  املعتدي  البلد  طره 

مصر
عمراني  اإلله  عبد  السيد 
عحوانه ا( إقتمة الحداوية ج 4 عمترة 
87فف1  سيدي معروف   13 رقم   26

الدارالبيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم -.

378I
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FIDUCIAIRE

SANABIL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

SANABIL TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي طريق عين 

السمن إقتمة اهل فتس بلوك ب 

الطتبق األول مكتب 2,  - فففف3 

فتس املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.29111

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   26 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
بنزكري  افويت السيد  ة( محمد  

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف2.5 

السيد  ة(   لفتئدة   حصة  فف2.5 

 27 بتتريخ  حسيني  الصقلي  حسن  

نونبر 19ف2.

افويت السيد  ة( جالل   القصتر 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.1 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

 27 بتتريخ  حسيني  الصقلي  حسن  

نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   11 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف3986/2.

379I

DARAA AUDIT

INDOUZAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمتل الشركة

DARAA AUDIT

826 شترع القدس عين الشق الدار  

 Casablanca ،2البيضتء ، فففف

MAROC

INDOUZAL TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
القدس إقتمة حبيب الدان رقم 
ف4ف1 الطتبق 3 شقة 36 سيدي 
معروف - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.
خفض رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.264179

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  خفض 
من  أي  درهم»  «ففف.ف72  قدره 
«ففف.ف3.72 درهم» إلى «ففف.ففف.3 
عدد   اخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72352.
Iف38

DARAA AUDIT

DENIMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

DARAA AUDIT
826 شترع القدس عين الشق الدار  

 Casablanca ،2البيضتء ، فففف
MAROC

DENIMAG شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : ف1 زنقة 
الحرية الطتبق 3 شقة 6 - فففف2 

الدار البيضتء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
35ف235.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  6ف دجحبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   DENIMAG
ففف.فف2  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 
اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
 -  6 شقة   3 زنقة الحرية الطتبق  ف1 
الدار البيضتء املغرب نتيجة  فففف2 

السحوات  في  الشركة  نشتط  لركود 

األخيرة.

و عين:

و  راحيلي  سعيد   السيد ة( 

ريتض  اجزئة  ليستسفة  عحوانه ا( 

الدار  فففف2    214 رقم  صوفيت 

البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

ف1 زنقة  19ف2 وفي  6ف دجحبر  بتتريخ 

فففف2   -  6 شقة   3 الحرية الطتبق 

الدار البيضتء املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723519.

381I

JAZ FACILITIES

جاز راسيليتيز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JAZ FACILITIES

 Avenue Mohamed Abdou N°

 11, Nador ، 62000، Nador

Maroc

جتز فتسيليتيز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

محمد عبدو رقم 11 الحتظور - 

ففف62 الحتظور املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

5ف194 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  1ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

جتز   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

فتسيليتيز.

التواصل   : غرض الشركة بإاجتز 

عقتري,  وسيط  املحتسبتت,  واحظيم 

اموين.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 - الحتظور   11 رقم  عبدو  محمد 

ففف62 الحتظور املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد زكريتء بركتن :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5 حصة    : السيد جواد بتدح  

بقيمة فف1 درهم للحصة .

بقيمة  فف5   : بركتن  السيد زكريتء 

فف1 درهم.

بقيمة  فف5   : السيد جواد بتدح  

فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  بركتن  زكريتء  السيد 

ازغحغتن   17 رقم  التحرير  شترع 

الحتظور ففف62 الحتظور املغرب.

عحوانه ا(  بتدح   جواد  السيد 

ففف62  الحتظور   73 رقم  املطتر  حي 

الحتظور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  بركتن  زكريتء  السيد 

ازغحغتن   17 رقم  التحرير  شترع 

الحتظور ففف62 الحتظور املغرب

عحوانه ا(  بتدح   جواد  السيد 

ففف62  الحتظور   73 رقم  املطتر  حي 

الحتظور املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 5593.

382I
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SAGASUD

 PNEUMATIQUE HOUARA

FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشتط الشركة 

SAGASUD

شترع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

 PNEUMATIQUE HOUARA

FRERES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت االجتمتعي رقم  66 

الحي الصحتعي زنقة الحزام الكبير حي 

الوحدة - فففف7 العيون املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.23981

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  دجحبر   11 في  املؤرخ 

نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

الغير  لحستب  املستخدمين  نقل 

اشغتل وخدمتت مختلفة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 13 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف3.

383I

AL WAKIL MANAGEMENT

TROICEL BRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT

14 شترع موالي اسمتعيل اقتمة 

موالي اسمتعيل الطتبق الثتني رقم 

8 ، فففف9، طحجة املغرب

TROICEL BRICO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي املحطقة 

الصحتعية جزنتاة اجزئة 11ف1 رقم 

1 - فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

163ف4.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   19 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    TROICEL BRICO

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

اإلجتمتعي املحطقة الصحتعية جزنتاة 
1 - فففف9 طحجة  11ف1 رقم  اجزئة 

املغرب نتيجة ل : العجز املتلي.

و حدد مقر التصفية ب املحطقة 
رقم  11ف1  الصحتعية جزنتاة اجزئة 

1 - فففف9 طحجة املغلرب. 

و عين:

و  بوسحتن  محمد   السيد ة( 
احمد  القتاد  زنقة   17 عحوانه ا( 

فففف2   1 رقم  شقة  االول  الطتبق 

كمصفي  ة(  املغرب  البيضتء  الدار 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228621.

384I

tracom cg

 STE AINBI DES TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

tracom cg

 rue abi nouaim n°8 vn fes ،

30000، FES MAROC

 STE AINBI DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 29 
زنقة 12 حي طترق 1 - فففف3 فتس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.32741
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  دجحبر   11 في  املؤرخ 
 STE AINBI DES TRAVAUX حل 
املسؤولية  ذات  شركة   DIVERS
ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 
درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 
فففف3   -  1 حي طترق   12 زنقة   29
فتس املغرب نتيجة ألزمة إقتصتداة .

و عين:
السيد ة( عبد اللطيف  البوعيحبي 
 2 الجميل  اجزئة الهواء  و عحوانه ا( 
الشقة 14 م.ج. فففف3 فتس املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
اجزئة  وفي  19ف2  دجحبر   11 بتتريخ 
 - م.ج.   14 الشقة   2 الجميل  الهواء 

فففف3 فتس املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   17 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف78/2ف4.
385I

كتفجيد

EPDM MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

كتفجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، ف22ف2، الدار البيضتء 

املغرب
 EPDM MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LOT : وعحوان مقرهت اإلجتمتعي
 BENBER RUE BENBER N°2ف
VAL FLEURI - 20390 الدار 

البيضتء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
57ف282.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   26 املؤرخ في 
ذات  شركة   EPDM MOROCCO
رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف33 
 LOT BENBER RUE اإلجتمتعي 
 BENBER N°2ف VAL FLEURI -
الدار البيضتء املغرب نتيجة  ف39ف2 

الألزمة االقتصتداة.
و عين:

بحمو�سى زهر و  محمد   السيد ة( 
عحوانه ا( شترع سيدي عبد الرحمتن 
الدار  فف2ف2  الراحة  حي   94 رقم 
البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
 LOT وفي  19ف2  نونبر   26 بتتريخ 
 BENBER RUE BENBER N°2ف VAL
البيضتء  الدار   FLEURI - 2ف39ف

املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72354.

386I

.STE BAKALI COMPTASARL A.U

 STE GHRIS NOUR
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

.STE BAKALI COMPTASARL A.U
شترع الحسن األول اقتمة بتب 

العقلة «د» اطوان ، ففف93، اطوان 
املغرب

 STE GHRIS NOUR SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

امحدالس وادي لو اطوان - ففف93 
اطوان املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
87ف26

 29 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.GHRIS NOUR SARL A.U

األشغتل   : غرض الشركة بإاجتز 

املختلفة في البحتء.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ففف93   - امحدالس وادي لو اطوان 

اطوان املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عبد  احستان  بن  أات  السيد 

لو   واد  امحدالس  حي  عحوانه ا(  هللا 

ففف93 اطوان املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبد  احستان  بن  أات  السيد 

لو   واد  امحدالس  حي  عحوانه ا(  هللا 

ففف93 اطوان املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   28 بتتريخ  االبتدائية بتطوان  

19ف2 احت رقم 672/19.

387I

BUSINESS POLE

BUSINESS POLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع اتبع لشركة اجترية اوجد 

مقرهت االجتمتعي بتملغرب

BUSINESS POLE

 17Résidence Al Kheir ,Imm 17,

 Appt 5, Sala AL Jadida ، 11100،

SALE MAROC

BUSINESS POLE «شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 17 إقتمة 

الخير،عمترة رقم 17 ، شقة رقم 5، 

سال الجدادة - - سال املغرب.

«إغالق فرع اتبع لشركة اجترية 

اوجد مقرهت االجتمتعي بتملغرب»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.17549

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 27 شتحبر 19ف2 اقرر إغالق 

 BUSINESS POLE فرع اتبع لشركة 

 Tashilates BUSINESS تسميته 

إقتمة   17 والكتئن عحوانه في   POLE

 ،1 شقة رقم   ،8 ،عمترة رقم  الخير 

سال الجدادة - - سال املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر  ف1  بتتريخ  بسال   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 949.

388I

FIDUCIARE IITIMANE

DOMAINE SNOUSSIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

DOMAINE SNOUSSIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة رقم 

ف5 عمترة الحمتء الحي الصحتعي بن 

سودة - فف1ف3 فتس املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.45671

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  دجحبر  4ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الخطتب  السيد  ة(  افويت 

سحو�سي ففف.1 حصة اجتمتعية من 

أصل ففف.4 حصة لفتئدة  السيد  ة( 

محمد كريم سحو�سي بتتريخ 21 نونبر 

19ف2.

الخطتب  السيد  ة(  افويت 

سحو�سي ففف.1 حصة اجتمتعية من 

السيد  لفتئدة   حصة  ففف.4  أصل 

دجحبر  4ف  مهدي سحو�سي بتتريخ   ة( 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  3ف  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 3879 و 3984.

389I

امغتر عبد الغتفور

HELADO MIKI MOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

امغتر عبد الغتفور

شترع الجيش امللكي اقتمة الحور رقم 

1 الطتبق االول اطوان ، ففف93، 

اطوان املغرب

HELADO MIKI MOUSE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

عقبة بن نتفع زنقة ب رقم 8 اطوان 

- ففف93 اطوان املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.14497

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام تعيين  6ف دجحبر  املؤرخ في 

مسير جداد للشركة السيد ة( هترون 

امتل كمسير آخر

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم فف64.

Iف39

FIDUCIAIRE.COM

GLOBAL IT PROTECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE.COM

الزاوية٬ شترع و عبد املومن الطتبق 3 

املكتب ف31 ، ف36ف2، الدارالبيضتء 

املغرب

GLOBAL IT PROTECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

عبد املومن, رقم 236, اقتمة ف8 , 

الطتبق الثتني, رقم 6 - ف39ف2 الدار 

البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

651ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.GLOBAL IT PROTECT

الدراسة    : غرض الشركة بإاجتز 

والتطوير في اكحولوجيت املعلومتت ؛

الكمبيوار  أنظمة  هحدسة   •

والشبكتت ، واكتمل الحظم ؛

والبرامج  البرمجيتت  حزم  بيع   •

واطبيقتت الكمبيوار ؛

الكمبيوار  معدات  مبيعتت   •

واللوازم وامللحقتت ؛

• املستعدة الفحية وصيتنة األجهزة 

والبرامج ؛

التدريب واملستعدة واملشورة ؛

وأنظمة  كتملة  شبكة  احفيذ   •

سحتبية ؛

• الوستطة والتعتقد من البتطن ؛

• التجترة العتمة.

• االستيراد والتصدار.

والخدمتت  الحقل  إدارة   •

اللوجستية ؛

أخذ أو حيتزة أو استغالل أو نقل 

االختراع  وبراءات  العمليتت  جميع 

املتعلقة بهذه األنشطة ؛
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• إنشتء أو حيتزة أو اأجير أو اأجير 
أو  اأجير  أو  اجتري  عمل  أي  إدارة 
اركيب أو تشغيل جميع املؤسستت أو 
األعمتل التجترية أو املصتنع أو ورش 
األنشطة  من  أي  بـ  املتعلقة  العمل 

املحددة ؛
في  الخدمتت  جميع  اوفير   •

املجتالت املذكورة أعاله ؛
جميع  في  الشركة  مشتركة   •
ام  التي  الشركتت  أو  الشركتت 
 ، إنشتؤهت  سيتم  التي  أو  إنشتؤهت 
أو  مبتشر  بشكل  ربطهت  امكن  والتي 
بكتفة  أو  الشركة  بكتئن  مبتشر  غير 
الصلة  ذات  أو  املمتثلة  الكتئحتت 
الشركتت  أو  الشركتت  سيمت  ال   ،
التي من املحتمل أن يسهم كتئنهت في 
بأي وسيلة   ، احقيق غرض الشركة 
وال سيمت عن طريق إنشتء شركتت   ،
وعمليتت   ، واملستهمتت   ، جدادة 

الدمج أو املشتريع املشتركة.
وبشكل عتم ، فإن جميع العمليتت 
أو  املتلية  أو  الصحتعية  أو  التجترية 
بشكل  اتعلق  العقترية  أو  املحقولة 
مبتشر أو غير مبتشر بأي من األشيتء 
املذكورة أعاله ، أو بأي أشيتء ممتثلة 
أو ذات صلة ، ومن املحتمل أن تعزز 

اطوير الشركة..
عحوان املقر االجتمتعي : شترع عبد 
املومن, رقم 236, اقتمة ف8 , الطتبق 
الثتني, رقم 6 - ف39ف2 الدار البيضتء 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5 حصة    : السيد محمد ملدن 

بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .
فف5    : العمرادي  جمتل  السيد 
حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  ملدن  محمد  السيد 
 322 رقم  سبو  واد  شترع   1 العتليت 
االلفة فففف2 الدار البيضتء املغرب.
السيد جمتل العمرادي عحوانه ا( 
3ف  طتبق  س  عمترة  سفيتن  اقتمة 

رقم 1ف سيدي معروف فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  ملدن  محمد  السيد 

 322 رقم  سبو  واد  شترع   1 العتليت 

االلفة فففف2 الدار البيضتء املغرب

السيد جمتل العمرادي عحوانه ا( 

3ف  طتبق  س  عمترة  سفيتن  اقتمة 
رقم 1ف سيدي معروف فففف2 الدار 

البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ البيضتء   بتلدار   التجترية 

 12 دجحبر 19ف2 احت رقم -.

391I

FID-BASSIRA

AUBERGE BENIJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FID-BASSIRA

 Q.I. SIDI GHANEM ، 474

40000، MARRAKECH MAROC

AUBERGE BENIJA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

  DOUAR TNIRTE, COMMUNE

 AZGOUR, AMIZMIZ   - 40000

MARRAKECH MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

981فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AUBERGE BENIJA

 GESTION : غرض الشركة بإاجتز

.D’AUBERGE

 : االجتمتعي  املقر  عحوان 

  DOUAR TNIRTE, COMMUNE

 AZGOUR, AMIZMIZ   - 4فففف

.MARRAKECH MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 Jean Philippe LORITTE  السيد

 PLACE DE L’EGLISE  21 عحوانه ا( 

A 35 LE VIVIER-SUR-MER ف3596 

.France

  AIT SALAH  LAHCEN السيد 

 Lot Riad N°122 SYBA عحوانه ا( 

MARRAKECH MAROC فففف4.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

  AIT SALAH  LAHCEN السيد 

  Lot Riad N°122 SYBA عحوانه ا( 

MARRAKECH MAROC فففف4

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 194ف11.

392I

مكتب الخبرة في املحتسبة

 STE WAHAT CHAHRA

LINNAKHIL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكتب الخبرة في املحتسبة

ف2 زنقة ابن بطوطة ، ففف52، 

الراشيداة املغرب

 STE WAHAT CHAHRA

LINNAKHIL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي القصر 

الجداد الجمتعة القروية شرفتء 

مدغرة - ففف52 الراشيداة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

13459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 WAHAT CHAHRA LINNAKHIL

.SARL AU

غرض الشركة بإاجتز : اإلستغالل 

الفالحي.

القصر   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

شرفتء  القروية  الجمتعة  الجداد 

مدغرة - ففف52 الراشيداة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : سغير  اوسف  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  سغير  اوسف  السيد 

الوقتاة املدنية زنقة ختلد بن  ثكحة 

الوليد ف13ف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  سغير  اوسف  السيد 

الوقتاة املدنية زنقة ختلد بن  ثكحة 

الوليد ف13ف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1243.

393I
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ITNC

ITNC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشتط الشركة

ITNC

 BD ZERKTOUNI ETG 2 APT 46

 N°6, CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ITNC شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 46BD  وعحوان مقرهت االجتمتعي

 ZERKTOUNI ETG 2 APT

 N°6, CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC

تغيير نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.374285

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام تغيير  19ف2  نونبر  6ف  املؤرخ في 

الشركة  «هدف  من  الشركة  نشتط 

غير  أو  مبتشر  بشكل   ، احقيق  هو 

في   ، ، بأي شكل من األشكتل  مبتشر 

املغرب أو في أي بلد آخر:

واوزيع  واركيب  وإدارة  دراسة   •

معدات الكمبيوار

• اركيب مشروع شبكة الكمبيوار 

وتشغيله

• شراء وبيع واأجير جميع معدات 

وقطع  امللحقتت  وكذلك  الكمبيوار 

«هدف  إلى  الصلة»  ذات  الغيتر 

الشركة هو احقيق ، بشكل مبتشر أو 

غير مبتشر ، بأي شكل من األشكتل ، 

في املغرب أو في أي بلد آخر:

واوزيع  واركيب  وإدارة  دراسة   •

معدات الكمبيوار

• اركيب مشروع شبكة الكمبيوار 

وتشغيله

• شراء وبيع واأجير جميع معدات 

وقطع  امللحقتت  وكذلك  الكمبيوار 

الغيتر ذات الصلة.

بيع   ، ، شراء  ، اصدار  • استيراد 

اجترة   ، ، سمسرة  امثيل   ، ، شححة 

اجترة الجملة وشبه الجملة   ، عتمة 

املتعلقة  املعدات  أو  املواد  لجميع   ،

املعلومتت  اكحولوجيت   ، بتألجهزة 

الريتضية  السلع   ، الصيدليتت   ،

واللوازم  املواد   ، الترفيهية  املواد   ،

املدرسية ، اللعب ، مقتالت السوق ، 

األجهزة واملقتالت السمعية والبصرية 

أدوات املطبخ   ، الزخرفية  األشيتء   ،

واملحظفتت  الحظتفة  مقتالت   ،

ومستحضرات التجميل واملنسوجتت 

الغذائية  واملواد  واملفروشتت 

والشتي  الكحولية  غير  واملشروبتت 

بجميع   ، القهوة  ومحتجتت  والسكر 

أصحتفهت ومشتقتتهت.

إدارة   ، إدارة األعمتل   ، اإلعالن   •

األعمتل

• خدمتت التداول املختلفة.».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722691.

394I

STE TRAFISCO

 FRERES EL BAROUDI

CIMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

STE TRAFISCO

شترع عبدهللا ابن الزبير مويلحت 

الجدادة 273 ، ففف24، الجدادة 

املغرب

 FRERES EL BAROUDI CIMENT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 34 اجزئة 

لفقيه محل 3/3 الجدادة  - ففف24 

الجدادة  املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.11685

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 13 نونبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

«34 اجزئة لفقيه محل 3/3 الجدادة  

إلى  املغرب»  الجدادة   ففف24   -

سيدي   12 املسمتة أميمة   4 «إقتمة 

الجدادة    ففف24   - الجدادة  بوزيد 

املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24555.

395I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

LAS EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°3ف

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

LAS EVENT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 613 

اجزئة شعبتن طريق طحجة الربتط 

الطتبق السفلي - ففف92 العرائش 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

4961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAS  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.EVENT

*احظيم   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الحفالت

خدمتت متحوعة.

 613  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الربتط  اجزئة شعبتن طريق طحجة 

العرائش  ففف92   - السفلي  الطتبق 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيدة صفتء البراق :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  البراق  صفتء  السيدة 

املجمع الحسني اقتمة العزيزية ااة 4 
رقم 116 ف9فف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  البراق  صفتء  السيدة 

املجمع الحسني اقتمة العزيزية ااة 4 
رقم 116 ف9فف9 طحجة املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلعرائش   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 57ف1.

396I

STE. FIDUKHAL

نفحات الخير للتجارة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE. FIDUKHAL

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،

25000، KHOURIBGA MAROC

نفحتت الخير للتجترة  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع 

مصر حي الكرم رقم 89 خريبكة - 

ففف25 خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.5525

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  11 دجحبر  املؤرخ في 

ذات  شركة  للتجترة   الخير  نفحتت 

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

اإلجتمتعي شترع مصر حي الكرم رقم 

89 خريبكة - ففف25 خريبكة املغرب 

نتيجة الملحتفسة.

و عين:

محمد  سيد    محمد  السيد ة( 

 2 اليتسمين  عحوانه ا(  و  اسمتعيل 

املغرب  خريبكة  ففف25  خريبكة 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

شترع  وفي  19ف2  دجحبر   11 بتتريخ 

 - خريبكة   89 رقم  الكرم  حي  مصر 

ففف25  خريبكة املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بخريبكة  بتتريخ 11 دجحبر 

19ف2 احت رقم 1431.

397I

مكتب املحتسبة

ILY PROD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

مكتب املحتسبة

شترع جون كينيدي عمترة أعراب 

الطتبق األول رقم ب4 ، ففف35، 

اتزة املغرب

ILY PROD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 11 

مجموعة 4 املسيرة 2 اتزة - ففف35 

اتزة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.3839

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر  4ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( مليتء اليغموري 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف15 

فف9 حصة لفتئدة  السيد  ة( اامتن  
راشيدي بتتريخ 4ف نونبر 19ف2.

افويت السيد  ة( مليتء اليغموري 

ف15 حصة اجتمتعية من أصل فف9 

اوسف  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

العزوزي بتتريخ 4ف نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   17 بتتريخ  بتتزة   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 19ف2/2ف8.

398I

smaticomp

M›BWI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

M›BWI SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 151 

شترع استمة بن زيد الطتبق الثتني 

يستر ن ج حي املعتريف - ف33ف2 

الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

919ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M’BWI : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.SARL AU
أشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء .
 151  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الثتني  الطتبق  زيد  بن  استمة  شترع 
ف33ف2   - املعتريف  حي  ج  ن  يستر 

الدارالبيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيد السالمي اتسين 
حصة بقيمة ففف.فف1 درهم للحصة 
ففف1   : اتسين  السالم  السيد 

بقيمة ففف.فف1 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد السالمي اتسين عحوانه ا( 
 3 زنقة  بلوك ب  متلك حمري  اوالد 
 27182 بوسكورة الحواصر   46 رقم 

الدارالبيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السالمي اتسين عحوانه ا( 
 3 زنقة  بلوك ب  متلك حمري  اوالد 
 27182 بوسكورة الحواصر   46 رقم 

الدارالبيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723643.
399I

MOLIDIMPORT SARL AU

MOLIDIMPORT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MOLIDIMPORT SARL AU
إقتمة العزيزية شترع اململكة العربية 

السعوداة الطتبق 3 رقم ف2 ، 
فففف9، طحجة املغرب

 MOLIDIMPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

العزيزية شترع اململكة العربية 

السعوداة الطتبق 3 رقم ف2 - 

فففف9 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

2411ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MOLIDIMPORT SARL AU

استيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

االجهزة االلكترونية.

إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

العربية  اململكة  شترع  العزيزية 
السعوداة الطتبق 3 رقم ف2 - فففف9 

طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد محمد االدري�سي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد محمد االدري�سي عحوانه ا( 
 78 33 رقم  مجمع كرم الدان عمترة 

اكزنتاة فففف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد االدري�سي عحوانه ا( 
 78 33 رقم  مجمع كرم الدان عمترة 

اكزنتاة فففف9 طحجة املغرب
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   16 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8554.

Iفف4

مكتب املحتسبة

AUTO HIDAYA DINA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتب املحتسبة
شترع جون كينيدي عمترة أعراب 
الطتبق األول رقم ب4 ، ففف35، 

اتزة املغرب
  AUTO HIDAYA DINA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي القدس 2 
محموعة 6 رقم 124 اتزة - ففف35 

اتزة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1ف52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

. HIDAYA DINA SARL
كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات بدون ستئق.
القدس   : املقر االجتمتعي  عحوان 
2 محموعة 6 رقم 124 اتزة - ففف35 

اتزة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف5  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
التقي  عبدالرحمتن  السيد 
رقم   7 2 محموعة  املسيرة  عحوانه ا( 

57 اتزة ففف35 اتزة املغرب.

عحوانه ا(  لعمش  محمد  السيد 

اتزة   57 رقم   7 محموعة   2 املسيرة 

ففف35 اتزة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  ححتن  القمتح  السيدة 

اتزة   57 رقم   7 محموعة   2 املسيرة 

ففف35 اتزة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  بتتزة   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 789.

1Iف4

Oussama Fadil

LE COIN D›ÉTUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Oussama Fadil

 Rue 107 n16 Ain chok ، 20000،

Casablanca Maroc

LE COIN D›ÉTUDE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 46 شترع 

الزرقطوني الطتبق 2 الشقة 6 - 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

33ف451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. COIN D’ÉTUDE

: -املشتورة  غرض الشركة بإاجتز 

االدارية

-االستيراد و التصدار

-مفتوض اجتري.

46 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

 -  6 الشقة   2 الطتبق  الزرقطوني 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 98 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : علي  ال  فراس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  السيد فراس ال علي  

العراق فففف2 بغداد  العراق.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  علي  ال  فراس  السيد 

العراق فففف2 بغداد العراق

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723827.

2Iف4

EVOLUTION CONSEIL

KECH CHARBON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A COMPLEXE

 AHBASS RUE ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

KECH CHARBON   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 64 

درب عبد هللا قهواجي سيدي اوسف 

بن على مراكش  - فففف4 مراكش 

مغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

991فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KECH  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

.  CHARBON

 Vente  Et : غرض الشركة بإاجتز

. Achat Charbon De Bois

 64 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

درب عبد هللا قهواجي سيدي اوسف 

مراكش  فففف4   - بن على مراكش  

مغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

  : لشكي   الواحد  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1 

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

لشكي   الواحد  عبد  السيد 

 166 رقم  سيبع3  اجزئة  عحوانه ا( 

سيبع  فففف4 مراكش  مغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

لشكي  الواحد  عبد  السيد 

 166 رقم  سيبع3  اجزئة  عحوانه ا( 

سيبع  فففف4 مراكش  مغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 199ف11.

3Iف4
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smaticomp

 LOS BOCADILLIOS & JUS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

 LOS BOCADILLIOS & JUS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية شترع 

محمد صدقي وزنقة اونس - ف25ف2 

الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

43ف451

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOS  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BOCADILLIOS & JUS SARL

مطعم   : بإاجتز  الشركة  غرض 

وجبة خفيفة.

زاوية   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 - اونس  وزنقة  صدقي  محمد  شترع 

ف25ف2 الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف5  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد انس برادة :  فف2.5 حصة 

بقيمة ففف.ف25 درهم للحصة .

فف2.5    : السيد ابراهيم اللبتري 

حصة بقيمة ففف.ف25 درهم للحصة  

بقيمة  فف25   : السيد انس برادة 

ففف.ف25 درهم.

فف25   : اللبتري  ابراهيم  السيد 

بقيمة ففف.ف25 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

 14 عحوانه ا(  برادة  انس  السيد 

الجلمت�سي  محمذ  الدكتور  محج 

الدارالبيضتء  بوركون   1 طتبق 

ف4فف2 الدارالبيضتء املغرب.

السيد ابراهيم اللبتري عحوانه ا( 

 1 ط   4 ش  الحخغي  ابراهيم  زنقة 

ف37ف2  البيضتء  املعتريف  رقم 

الدارالبيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 14 عحوانه ا(  برادة  انس  السيد 

الجلمت�سي  محمذ  الدكتور  محج 

الدارالبيضتء  بوركون   1 طتبق 

ف4فف2 الدارالبيضتء املغرب

السيد ابراهيم اللبتري عحوانه ا( 

 1 ط   4 ش  الحخغي  ابراهيم  زنقة 

ف37ف2  البيضتء  املعتريف  رقم 

الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723832.

4Iف4

سرفمتن

ROBILUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سرفمتن

 rue des oudaya 3etg ، 65

20320، casa maroc

ROBILUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

يعقوب املحصور زنقة الحتج الجاللي 

العوفير الطتبق السفلي رقم 16 

البيضتء - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

ف68ف66فف.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

18ف2 اقرر حل  9ف فبراار  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    ROBILUX الوحيد  الشريك 

وعحوان  درهم  ففف.ف3  رأسمتلهت 

يعقوب  شترع  اإلجتمتعي  مقرهت 

املحصور زنقة الحتج الجاللي العوفير 

 - البيضتء   16 رقم  السفلي  الطتبق 

الدار البيضتء املغرب نتيجة  فففف2 

ل : أزمة متلية.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

يعقوب املحصور زنقة الحتج الجاللي 

 16 رقم  السفلي  الطتبق  العوفير 

اابيضتء  الدار  فففف2   - البيضتء 

املغرب. 

و عين:

بلخيتط زكتري و  السيد ة( عمر   

عحوانه ا( شترع يعقوب املحصور زنقة 

ف1 حي  الراش إقتمة دار السالم  رقم 

السالم  فففف2 الدار البيضتء املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضتء  وعحد   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 

العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

شترع يعقوب املحصور زنقة الحتج   :

الجاللي العوفير الطتبق السفلي رقم 

16 البيضتء

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 15 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

مترس 18ف2 احت رقم 7125.

5Iف4

MOHAMED LAAGOUBI

STE ADAY DE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

  STE ADAY DE TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

ريتض اليتسمين رقم ف38 س طريق 

عين الشقف .فتس - فف1ف3 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

 61185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. ADAY DE TRANSPORT

: مقتول في  غرض الشركة بإاجتز 

نقل األشختص لحستب الغير.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ف38 س طريق  ريتض اليتسمين رقم 

فتس  فف1ف3   - .فتس  عين الشقف 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد بوكرن محمد :  فف6 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف2    : حدهوم  بوكرن  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف2    : البكوري حليمة  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محمد  بوكرن  السيد 

ف38 س  اجزئة ريتض اليتسمين رقم 

فف1ف3  .فتس  الشقف  عين  طريق 

فتس املغرب .

السيدة بوكرن حدهوم عحوانه ا( 

ف38 س  اجزئة ريتض اليتسمين رقم 

فف1ف3  .فتس  الشقف  عين  طريق 

فتس املغرب.

السيدة البكوري حليمة عحوانه ا( 

ف38 س  اجزئة ريتض اليتسمين رقم 

فف1ف3  .فتس  الشقف  عين  طريق 

فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  محمد  بوكرن  السيد 

ف38 س  اجزئة ريتض اليتسمين رقم 

فف1ف3  .فتس  الشقف  عين  طريق 

فتس املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  4ف  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 3859/19 .

6Iف4

NIJAD TRANS

NIJAD TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

NIJAD TRANS

 Bd souhaib erroumi bloc39 n

20 ، 20360، casablanca Maroc

NIJAD TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

صهيب الرومي بلوك 39رقم ف2 

سيدي البرنو�سي - ف36ف2 الدار 

البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

645ف45

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NIJAD : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.TRANS

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 Entrepreneur de transport de

.marchandises

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ف2  39رقم  بلوك  الرومي  صهيب 

الدار  ف36ف2   - البرنو�سي  سيدي 

البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : يب 
َ
رق بشری  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  يب 
َ
رق بشری  السيدة 

 346 رقم  عمترۃ3ف  الشرف  اقتمة 

سيدي مومن    3 املجموعة السكحية 

ف28ف2 الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

رقيب عحوانه ا(  السيد عزالدان 

 346 رقم  عمترۃ3ف  الشرف  اقتمة 

سيدي مومن   3 املجموعة السكحية 

ف28ف2 الدار البيضتء املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723324.

7Iف4

JIHA FIDUCIAIRE

TIOUSMANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بتلجريدة 

الرسمية

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

TIOUSMANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شقة رقم 

123 الطتبق األول عمترة 6 النرجس 

حي امل 2 بنسركتو اكتدار - 7ففف8 

اكتدار املغرب.

بتلجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

ف3  بتتريخ   5583 عدد  الرسمية 

أكتوبر 19ف2.

: بمقت�سى العقد العرفي   بدال من 

واملسجل  19ف9/2ف/25  في  املؤرخ  

19ف2/ف9/1ف  بتتريخ  بأكتدار 

 27625 و    RE : 28262 احت رقم 

لشركة   الوحيد  الشريك  قرر   CA

رأسمتلهت    TIOUSMANE  Sarl

مبلغ  في    محدد  االجتمتعـي  

فف,ففف.فف1  درهم  

العرفي   العقد  بمقت�سى   : اقرأ 

واملسجل  19ف9/2ف/25  في  املؤرخ  

احت 19ف2/ف9/1ف  بتتريخ  بأكتدار 

 27625 و    RE : 28262 رقم   

لشركة   الوحيد  الشريك  قرر   CA

رأسمتلهت    TIOUSMANE  Sarl

مبلغ  في    محدد  االجتمتعـي  

فف,ففف.فف3.3  درهم

البتقي بدون تغيير.

8Iف4

JIHA FIDUCIAIRE

HEL MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

HEL MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 25 

الطتبق 6 عمترة 29 اقتمة اسالن 

الحي املحمدي اكتدار - ف8فف8 اكتدار 

املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.23541

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 9ف شتحبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

اقتمة   29 عمترة   6 الطتبق   25 «رقم 

 - اكتدار  املحمدي  الحي  اسالن 

ف8فف8 اكتدار املغرب» إلى «مستودع 

ملول  اات  ادميم  محطقة   245 رقم 

انزكتن - 86155 انزكتن  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  5ف  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 88823.

9Iف4
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

 MOUHIB DIAGNOSTIC &

MECANIC

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 MOUHIB DIAGNOSTIC &

MECANIC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي النهضة 

I ، رقم 23 - ففف73 الداخلة  

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

3ف148

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  4ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 MOUHIB DIAGNOSTIC &

. MECANIC

ميكتنيك   : غرض الشركة بإاجتز 

عتم

صبتغة السيترات 

الـتجــتريـة  الـعـمـلـيـتت  وكــذلـك كــل 

املـحـقــوالت الـعـقـتريـة و  و الـصـحـتعـيـة، 

مـبتشــرة  بـصـفـة  اـراـبـط  الـتـي  املـتلـيـة 

أو غيـر مـبـتشـرة بتألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

النهضة I ، رقم 23 - ففف73 الداخلة  

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : زكريتء  موهيب  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  زكريتء  موهيب  السيد 

ففف73   213 رقم   ،1 النهضة  حي 

الداخلة  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  زكريتء  موهيب  السيد 

ففف73   213 رقم   ،1 النهضة  حي 

الداخلة  املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

نونبر 19ف2 احت رقم 1182.

Iف41

DAKHLA MULTISERVICES SARL

L›ACADIENNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

L›ACADIENNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

46، شتر الوالء، زنقة عبد الختلق 

الطريس - ففف73 الداخلة املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

14999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.L’ACADIENNE

تسيير   : بإاجتز  الشركة  غرض 

و  كتلفحتدق  السيتحية  املؤسستت 

املطتعم 

الـتجــتريـة  الـعـمـلـيـتت  وكــذلـك كــل 

املـحـقــوالت الـعـقـتريـة و  و الـصـحـتعـيـة، 

مـبتشــرة  بـصـفـة  اـراـبـط  الـتـي  املـتلـيـة 

أو غيـر مـبـتشـرة بتألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

رقم   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الختلق  عبد  زنقة  الوالء،  شتر   ،46

الطريس - ففف73 الداخلة املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 MOUDEN IDRISSI السيد 

فف1  حصة بقيمة   YASSAA :  5فف

درهم للحصة .

 BLAQUIERE PAULA السيدة 

فف1  حصة بقيمة   EVELYN :  5فف

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

 MOUDEN IDRISSI السيد 

YASSAA عحوانه ا( - - - بلجيكت .

 BLAQUIERE PAULA السيدة 

EVELYN عحوانه ا( - - - بلجيكت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOUDEN IDRISSI السيد 

YASSAA عحوانه ا( - - - بلجيكت .

 BLAQUIERE PAULA السيدة 

EVELYN عحوانه ا( - - - بلجيكت 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ الدهب   بوادي   االبتدائية 

 ف1 دجحبر 19ف2 احت رقم 1315.

411I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BEST RIO
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

BEST RIO  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: حي موالي 

رشيد، رقم 517  مكرر - - الداخلة  

املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.14159

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في ف2 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي:

افويت كتفة الحصص اإلجتمتعية 

«الحسين  السيد  اسم  في  املكتتبة 

حصة  ففف.1  في  املتمثلة  و  اليتيم» 

من فئة فف1 درهم للواحدة لفتئدة:

 ....... ادريس»  «بوكموم  السيد 

فف5 حصة. 

الدبدا»  «محمد  السيد   -

........... فف5 حصة.

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  لتصبن 

محدودة متعددة الشركتء

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

«اليتيم  السيد  استقتلة   •

الحسين» من مهتم تسيير الشركة.
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قرار رقم 4: الذي احص على متالي:

محمد»  «الدبدا  السيد  تعيين 

كمسير جداد للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 1: الذي احص على متالي: 

األستسية  األنظمة  على  املصتدقة 

الجدادة للشركة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجحبر 19ف2 احت رقم 8ف13.

412I

NOBLACTION

 SOCIETE D‘ANIMATION

 TOURISTIQUE

ARABEQUEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املحصور إقتمة األميرة 

3 الطتبق األول رقم 15، فففف4، 

مراكش املغرب

 SOCIETE D‘ANIMATION

 TOURISTIQUE ARABEQUEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مكتب رقم 

12 مكرر الطتبق األول طريق آسفي 

الحي الصحتعي رقم 41 سيدي غتنم - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1129ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 SOCIETE D’ANIMATION

.TOURISTIQUE ARABEQUEST

غرض الشركة بإاجتز : * إستغالل 

مؤسسة للحفالت

إستغالل مطعم.

مكتب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

طريق  األول  الطتبق  مكرر   12 رقم 

41 سيدي  آسفي الحي الصحتعي رقم 

غتنم - فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ف34    : بحبيكة  العيتدي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد عبدالعتلم بن مستهيل بن 

ف33 حصة بقيمة    : نصيب رخيوت 

فف1 درهم للحصة .

  : السحيري  أحمد  محمد  السيد 

ف33 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد العيتدي بحبيكة عحوانه ا( 

شترع محمد الستدس اقتمة اافيرنتج 

الشتوي  الحي  1ف  الشقة  أ  عمترة 

فففف4 مراكش املغرب.

السيد عبدالعتلم بن مستهيل بن 

 13 فيال  عحوانه ا(  رخيوت  نصيب 

فور سيزن فففف4 مراكش املغرب.

السحيري  أحمد  محمد  السيد 

اقتمة حدائق ابغور شقة  عحوانه ا( 

62 عمترة ف1 فففف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العيتدي بحبيكة عحوانه ا( 

شترع محمد الستدس اقتمة اافيرنتج 

الشتوي  الحي  1ف  الشقة  أ  عمترة 

فففف4 مراكش املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 369ف11.

413I

داوان الخدمتت

STE TAJRITA SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

داوان الخدمتت

شترع محمد الختمس رقم 94 سيدي 

قتسم ، ففف16، سيدي قتسم 

املغرب

 STE TAJRITA SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي القدس 

قيتدة الخحيشتت سيدي قتسم - 

ففف16 سيدي قتسم املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

28279

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE   : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.TAJRITA SARL AU

اشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة

اإللكترونية  االجهزة  واصالح  بيع 

والكهربتئية.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

سيدي  الخحيشتت  قيتدة  القدس 

قتسم - ففف16 سيدي قتسم املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد عبد املجيد التتجر :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

التتجر  املجيد  عبد  السيد 

الخحيشتت  القدس  حي  عحوانه ا( 

قتسم  سيدي  ففف16  امللحة  جرف 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

التتجر  املجيد  عبد  السيد 

الخحيشتت  القدس  حي  عحوانه ا( 

قتسم  سيدي  ففف16  امللحة  جرف 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 14 بتتريخ  االبتدائية بسيدي قتسم  

نونبر 19ف2 احت رقم 565.

414I

MOORISH

PINNACLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOORISH

39 شترع لال اتقوت الطتبق 5 شقة د 

، ف8فف2، الدار البيضتء املغرب

PINNACLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

بالد العز رقم 58 كتليفورنيت الدار 

البيضتء - فف2ف2 الدار البيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

599ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PINNACLE
مركز   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الترفيه.
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الدار  كتليفورنيت   58 رقم  العز  بالد 
البيضتء  الدار  فف2ف2   - البيضتء 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5    : بودبوز  سهتم  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد محمد أمين بودبوز :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  بودبوز  سهتم  السيدة 
ف1حي  و   8 زنقة القصر الصغير رقم 
الدار  فف2ف2  البيضتء  السالم 

البيضتء املغرب.
بودبوز  أمين  محمد  السيد 
اسبتنيت  1فف28  اسبتنيت  عحوانه ا( 

اسبتنيت.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلبكري  الرزاق  عبد  السيد 
رقم  الصغير  القصر  زنقة  عحوانه ا( 
فف2ف2  ف1حي السالم البيضتء  و   8

الدار البيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 8ف7232.
416I

fiding sarl

TIDMAN تيدمان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

فففف5 مكحتس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

48941

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 22 

نونبر 19ف2 ام إعداد القتنون 

األست�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

TIDMAN ايدمتن.

-اعمتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة 

-البحتء.

عحوان املقر االجتمتعي : رقم 217 

فففف5  اجزئة الشهداة 2 املحصور - 

مكحتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : الحسن  عتملي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد اسمتعيلي مصطفى :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الحسن  عتملي  السيد 

كريو  حي  بلوك ب   2 زنقة   41 رقم 

زواغة  فف1ف3 فتس املغرب.

مصطفى  اسمتعيلي  السيد 

عحوانه ا( رقم 217 اجزئة الشهداة 2 

املحصور فف1ف3 مكحتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  الحسن  عتملي  السيد 

كريو  حي  بلوك ب   2 زنقة   41 رقم 

زواغة  فف1ف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 31ف5.

417I

داوان الخدمتت

STE FRECH DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

داوان الخدمتت

شترع محمد الختمس رقم 94 سيدي 

قتسم ، ففف16، سيدي قتسم 

املغرب

STE FRECH DESIGN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 85 حي 

السالوي بلوك مبروكة سيدي قتسم 

- ففف16 سيدي قتسم املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

28287

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. FRECH DESIGN

اصميم   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الداكور.

 85 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

سيدي  مبروكة  بلوك  السالوي  حي 

قتسم - ففف16 سيدي قتسم املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد زكريتء الصبحتوي :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الصبحتوي  زكريتء  السيد 

عحوانه ا( رقم 85 حي السالوي بلوك 

مبروكة سيدي قتسم ففف16 سيدي 

قتسم املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصبحتوي  زكريتء  السيد 

عحوانه ا( رقم 85 حي السالوي بلوك 

مبروكة سيدي قتسم ففف16 سيدي 

قتسم املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 29 بتتريخ  االبتدائية بسيدي قتسم  

نونبر 19ف2 احت رقم 596.

418I

STE FIACCOF 

VOTRE DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

VOTRE DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 4 

شترع ابن الخطيب حي زازا - فففف3 

فتس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.34193

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  دجحبر   12 في  املؤرخ 

ذات  شركة   VOTRE DESIGN حل 

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

4 شترع ابن الخطيب  اإلجتمتعي رقم 

حي زازا - فففف3 فتس املغرب نتيجة 

لتراكم الخستر  اكتر من راس املتل.
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و عين:
روكي  امين   محمد  السيد ة( 
الشتوي و عحوانه ا( رقم 4 شترع ابن 
الخطيب حي زازا فففف3 فتس املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
 4 وفي رقم  19ف2  دجحبر   12 بتتريخ 
فففف3  شترع ابن الخطيب حي زازا - 

فتس املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   16 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف52/2ف4.

419I

STE FIACCOF 

STE ROYASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE ROYASS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 786 
اجزئة الوفتء 4 طريق صفرو محل 

رقم 1 - فففف3 فتس املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.51121

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  دجحبر  3ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
ازوكتر  اسمتء  السيد  ة(  افويت 
فف4 حصة اجتمتعية من أصل فف6 
اوسف   السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

كرموش بتتريخ 3ف دجحبر 19ف2.
ازوكتر  اسمتء  السيد  ة(  افويت 
فف2 حصة اجتمتعية من أصل فف6 
حصة لفتئدة  السيد  ة( عبد العزيز 

ازوكتر بتتريخ 3ف دجحبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر   13 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف29/2ف4.

Iف42

STE FIACCOF 

STE ROYASS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE ROYASS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 786 

اجزئة الوفتء 4 طريق صفرو محل 

رقم 1 - فففف3 فتس املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.51121

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام تعيين  3ف دجحبر  املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

كرموش اوسف كمسير وحيد

ابعت إلقتلة مسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف29/2ف4.

421I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

MUNDIAL PECHE S.A.R.L.

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشتء فرع اتبع للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  شترع التهتمي الوزاني اقتمة 

أمتني  رقم 1ف اطوان ، ففف93، 

اظوان املغرب

.MUNDIAL PECHE S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة بتب 

سبتة، شترع السطيحتت 21 رقم 67 

- 2ف931 الفحيدق املغرب.

إنشتء فرع اتبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.25295

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 

احت  للشركة   اتبع  فرع   إنشتء 

 MUNDIAL PECHE. التسمية 

شترع  بتلعحوان  الكتئن  و   S.A.R.L

 - السفلى  الطوابل   127 رقم  بغداد 

املسير من  و  املغرب  اطوان  ففف93 

طرف السيد ة( اهرار ابراهيم .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

5ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6448.

422I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOCIETE SEPRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

SOCIETE SEPRAM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الحي 

الصحتعي  شترع محمد الختمس  

ففف73 الداخلة  املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

39ف15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. SOCIETE SEPRAM

استغالل   : غرض الشركة بإاجتز 

جميع انواع املقتلع

الـتجــتريـة  الـعـمـلـيـتت  وكــذلـك كــل 

املـحـقــوالت الـعـقـتريـة و  و الـصـحـتعـيـة، 

مـبتشــرة  بـصـفـة  اـراـبـط  الـتـي  املـتلـيـة 

أو غيـر مـبـتشـرة بتألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

الحي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الختمس   محمد  شترع  الصحتعي  

ففف73 الداخلة  املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : السيد الحسين واميغت  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : السيد الحسن اادبويش 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

واميغت   الحسين  السيد 

اش  افراوت عمترة  اقتمة  عحوانه ا( 

شقة ف1 فونتي  فففف8 اكتدار املغرب 

اادبويش  الحسن  السيد 

اكمي   22 عمترة   15 رقم  عحوانه ا( 

اكتدار   فففف8  شترع الجيش امللكي  

املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

واميغت   الحسين  السيد 

اش  افراوت عمترة  اقتمة  عحوانه ا( 

شقة ف1 فونتي  فففف8 اكتدار املغرب 

اادبويش  الحسن  السيد 

اكمي   22 عمترة   15 رقم  عحوانه ا( 

اكتدار   فففف8  شترع الجيش امللكي  

املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجحبر 19ف2 احت رقم 1345.

423I
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S.A.M2 PEINTURE SARL A.U

S.A.M2 Peinture SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

S.A.M2 PEINTURE SARL A.U

 ECOL NOUVELLE AIRE LOT

 TINGIS N°95  RUE PRINCIPAL

 ،TANGER BALIA Tanger، 90000

طحجة املغرب

 S.A.M2 Peinture SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 Tanger وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 balia. Rés, Reco Costa Imm 4

n°132 - TANGER - 90000 طحجة  

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

43ف2ف1

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.S.A.M2 Peinture SARL A.U

 Peinture : غرض الشركة بإاجتز

 Tanger  : االجتمتعي  املقر  .عحوان 

 balia. Rés, Reco Costa Imm 4

ففففn°132 - TANGER - 9 طحجة  

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : السيد عبد الحق كريمي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد عبد الحق كريمي  عحوانه ا( 

 4 اقتمة ريكوكوسطة  طحجة البتلية  

شقة رقم 132 فففف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق كريمي  عحوانه ا( 

 4 اقتمة ريكوكوسطة  طحجة البتلية  

شقة رقم 132 فففف9 طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  2ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم ف22822.

424I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

FLONDO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

Flondo services  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مدشر 

العزيب الحتج قدور اقتمة حسحتء 1 

رقم 1 طحجة مدشر العزيب الحتج 

قدور اقتمة حسحتء 1 رقم 1 طحجة 

فففف9 طحجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.76627

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  أكتوبر  7ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الرحمتن   عبد  السيد  ة(  افويت 

1 حصة اجتمتعية من  اات ابراهيم 

السيد  ة(  حصة لفتئدة   ف5  أصل 

أكتوبر   16 بتتريخ  اهروش  سعيد   

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8457.

425I

EXCEL COMPTA SARL AU

RIAD CHBANATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقتمة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمتم علي الحي الشتوي ، فففف4، 

مراكش املغرب

RIAD CHBANATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 179 

زنقة الشبتنتت - ففف44 الصويرة 

املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.1337

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  أكتوبر   16 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.ف1  أي من  درهم»  «ففف.ف49 

عن  درهم»  «ففف.فف5  إلى  درهم» 

أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 356.

426I

EXCEL COMPTA SARL AU

RIAD CHBANATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقتمة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمتم علي الحي الشتوي ، فففف4، 

مراكش املغرب

RIAD CHBANATE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 179 

زنقة الشبتنتت  - ففف44 الصويرة 

املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.1337

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 16 أكتوبر 19ف2 ام تعيين 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

بوازاط الركراكي كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 356.

427I

زوبير بوتغمتس

STE ZAKRAFA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

زوبير بوتغمتس

اكحول املركز اتزة ، ف5ف35، اتزة 

املغرب

STE ZAKRAFA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 86 مرجتن 

1 مكحتس - فففف5 مكحتس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

48967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية ف8)  

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ZAKRAFA SARL AU
 : بإاجتز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE BAGAGE
 NON ACCOMPAGNE POUR LE
 COMPTE D’AUTRUI /IMPORT

.EXPORT /NEGOCIANT
 86  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
مكحتس  فففف5   - مكحتس   1 مرجتن 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيد ااوب اواتاحوت 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد ااوب اواتاحوت عحوانه ا( 
رقم 86 حي مرجتن 1 مكحتس فففف5 

مكحتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ااوب اواتاحوت عحوانه ا( 
رقم 86 حي مرجتن 1 مكحتس فففف5 

مكحتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  ف1  بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 86ف5.

428I

CAUDEC CONSEIL

كاب أدريسوري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
)Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

كتب أدفيسوري شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 75 شترع 
11 احتار الطتبق 1 شقة رقم 169 - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
5ف8ف45

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
كتب   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

أدفيسوري.
غرض الشركة بإاجتز : - الخبرة و 

التدقيق في املحتسبة
و  القتنونية  اآلستشترات   -

الضرائبية
- املحتسبة

- التدريب و احظيم الحدوات
- املرافقة و التدريب في القتنون و 

املحتسبة و الحظتم الضريبي..
75 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 
 -  169 1 شقة رقم  احتار الطتبق   11

فففف2 الدار البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيدة مليتء سريدي :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
 9 السيدة مليتء سريدي عحوانه ا( 
فففف2  البيضتء  بولو  زنقة الصتون 

الدار البيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
 9 السيدة مليتء سريدي عحوانه ا( 
فففف2  البيضتء  بولو  زنقة الصتون 

الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 35938.

429I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

EDEN OCEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

EDEN OCEAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

الوالء، زنقة عبد الختلق الطريس، 
رقم 46 - ففف73 الداخلة  املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

43ف15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EDEN  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

. OCEAN

تسيير   : بإاجتز  الشركة  غرض 

و  كتلفحتدق  السيتحية  املؤسستت 

املطتعم 

الـتجــتريـة  الـعـمـلـيـتت  وكــذلـك كــل 

املـحـقــوالت الـعـقـتريـة و  و الـصـحـتعـيـة، 

مـبتشــرة  بـصـفـة  اـراـبـط  الـتـي  املـتلـيـة 

أو غيـر مـبـتشـرة بتألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الطريس،  الختلق  زنقة عبد  الوالء، 

رقم 46 - ففف73 الداخلة  املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف3    : السيد عبد املحعم اوفيق  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 MILESI Nathalie السيدة 

حصة   Yvonne Jeanne  :  2فف

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

اوفيق   املحعم  عبد  السيد 

زنقة   1 عمترة   2 شقة  عحوانه ا( 

الربتط  فففف1  اكدال   الزالقة 

املغرب .

 MILESI Nathalie السيدة 

 -  -  - عحوانه ا(    Yvonne Jeanne

فرنست .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

اوفيق   املحعم  عبد  السيد 

زنقة   1 عمترة   2 شقة  عحوانه ا( 

الربتط  فففف1  اكدال   الزالقة 

املغرب 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ الدهب  بوادي   االبتدائية 

 17 دجحبر 19ف2 احت رقم 1347.

Iف43

FLASH ECONOMIE

YANIS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

YANIS INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  147 

إقتمة افت الطتبق الثتني مكتب رقم 

24 شترع املقتومة - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



(81 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

6749ف4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  18ف2  اونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YANIS : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.INVEST

و  شراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

 ، العقترات  اطوير   ، العقترات  بيع 

اوفير   ، إدارة املمتلكتت   ، الوستطة 

الخدمتت وجميع العمليتت املرابطة 

بهذه  مبتشر  وغير  مبتشر  بشكل 

األنشطة

شراء ، بيع ، تسويق ، امثيل بأي 

أجحبي  محتج  أي  األشكتل  من  شكل 

من جميع املصتدر وجميع املحتجتت 

املغربية بتلخترج..

 147   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

إقتمة افت الطتبق الثتني مكتب رقم 

الدار  فففف2   - املقتومة  شترع   24

البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : الشتهد  الفياللي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : محتصر  اامتن  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد الفياللي الشتهد عحوانه ا( 

23 شترع ليدو آنفت العليت آنفت فففف2 

الدار البيضتء املغرب.

عحوانه ا(  محتصر  اامتن  السيدة 

آنفت  املكودي  هللا  عبد  زنقة   12

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الفياللي الشتهد عحوانه ا( 

23 شترع ليدو آنفت العليت آنفت فففف2 

الدار البيضتء املغرب

عحوانه ا(  محتصر  اامتن  السيدة 
آنفت  املكودي  هللا  عبد  زنقة   12

فففف2 الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 21 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

اونيو 18ف2 احت رقم 6749ف4.

431I

FLASH ECONOMIE

YANIS INVEST
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

YANIS INVEST  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي:  147 

إقتمة افت الطتبق الثتني مكتب رقم 

24 شترع املقتومة - فففف2  الدار 

البيضتء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

6749ف4.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 4ف احتار 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 

افويت السيدة اامتن محتصر  متالي: 

حصة  فف1  للسيد الفياللي الشتهد 

اجتمتعية

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

من  محتصر  اامتن  السيدة  استقتلة 

مهتمهت كمسيرة للشركة

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

من  للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 1: الذي احص على متالي: 

افويت حصص

بحد رقم 2: الذي احص على متالي: 

استقتلة مسير الشركة 

بحد رقم 3: الذي احص على متالي: 

تغيير الشكل القتنوني للشركة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أبريل 19ف2 احت رقم 699388.

432I

FLASH ECONOMIE

AESA MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AESA MAROC

املقر اإلجتمتعي: 265 شترع 

الزرقطوني الطتبق 9 مكتب رقم 92 

الدار البيضتء 

رقم السجل التجتري :293971

حل شركة 

لشركتء  العتم  الجمع  بمقت�سى 

بتتريخ  AESA MAROC  شركة  

 ف1 اونيو 19ف2 ام اقرير حل الشركة 

ابتداءا من 18 اونيو 19ف2

 VEDOVA السيد  وعين 

 Rue ب  GIANLUCA,القتطن 

كمصفي   Vervloevem 23 ITALIE

التصفية  امت  .حيث  للشركة 

شترع   265  : التتلي  اإلجتمتعي  بتملقر 

 92 9 مكتب رقم  الزرقطوني الطتبق 

الدار البيضتء

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام    

ف1   بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722955.  

433I

AL ASSASSE AFFAIRES

STE AK IZDAN TRAVAUX
إعالن حر

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العمترة 15 الطتبق الثتني 
زنقة سبو املداحة الجدادة مكحتس ، 

MEKNES MAROC ،5فففف

STE AK IZDAN TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 147 درب 

ابت دحدوح الزيتون مكحتس - فففف5 

مكحتس املغرب.
رقم التقييد في السجل التجتري 

.45229

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  من احتار  8ف  املؤرخ في 

املصتدقة على :

افويت السيد ختلد ملدار�سي فف5 

ففف1  أصل  من  اجتمتعية  حصة 

الغني  عبد  السيد  لفتئدة  حصة 

بويحيتوي بتتريخ 8ف من احتار 19ف2.

ملدار�سي  ختلد  السيد  تعيين 

والسيد عبد الغني بويحيتوي كمسيرا 

للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

1 من نونبر  التجترية بمكحتس بتتريخ 

19ف2 احت رقم 4463.

434I

Chtita ayyoub

 WONDER WORLD OF

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 16

51100، Ain taoujdate Maroc

 WONDER WORLD OF

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي املحل 
رقم 11 الشترع ف1 الكتئن بتلقطعة 

فMAG 1 26 بحي اجزئة واد فتس - 

فففف3 فتس املغرب



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية   (8(

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
41ف61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 WONDER WORLD OF  :

.MOROCCO
الحقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيتحي.
املحل   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الكتئن بتلقطعة  ف1  الشترع   11 رقم 
 - فMAG 1 26 بحي اجزئة واد فتس 

فففف3 فتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد كراتني محمد :  ف25 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
عبد  بن  محمد  بن  عبتد  السيد 
بقيمة  حصة  ف75    : العبتد  العزيز 

فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  محمد  كراتني  السيد 
الضويتت سبع روا�سي موالي يعقوب  

فففف3 فتس املغرب.
عبد  بن  محمد  بن  عبتد  السيد 
السعوداة  عحوانه ا(  العبتد  العزيز 

ففففف الريتض السعوداة.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  محمد  كراتني  السيد 
الضويتت سبع روا�سي موالي يعقوب  

فففف3 فتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر  ف2  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف3692/2.
435I

ALEXIA BUSINESS CENTER

ANGELOS SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ALEXIA BUSINESS CENTER

61 شترع اللة اليتقوت الطتبق 4 

رقم 16 مركز الريتض ، فف1ف2، 

الدار البيضتء املغر ب

ANGELOS SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

بوركون زنقة ركراكة إقتمة 

الكورنيش الطتبق 1 عمترة 2 - 

فف1ف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

475ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ANGELOS SERVICES

أعمتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء ونقل البضتئع.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

بوركون زنقة ركراكة إقتمة الكورنيش 

الدار  فف1ف2   -  2 عمترة   1 الطتبق 

البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيدة شتكير سهتم   
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

بقيمة  ف   : السيدة شتكير سهتم   
فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(   السيدة شتكير سهتم   
سوق الخميس فففف الخمس ليبيت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(   السيدة شتكير سهتم   
سوق الخميس فففف الخمس ليبيت

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 28ف723.

436I

afaqconseil

H2KA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
H2KA PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة  
257  مكتب  9 الطتبق 2 الحي 

الصحتعي سيدي غتنم مراكش. - 
فففف4 مراكش مغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.96335
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  دجحبر  4ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
كريم الشراابي  افويت السيد  ة( 
من  اجتمتعية  حصة   24 الحسيني 
السيد  ة(  166 حصة لفتئدة   أصل 
عبدالحق اات حدو بتتريخ 4ف دجحبر 

19ف2.

بن  احمد  السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة   23 العودة 
السيد  لفتئدة   حصة   166 أصل 
4ف  بتتريخ  حدو  اات  عبدالحق   ة( 

19ف2. دجحبر 
عبداللطيف  السيد  ة(  افويت 
24 حصة اجتمتعية من  بن العودة 
السيد  لفتئدة   حصة   166 أصل 
4ف  بتتريخ  حدو  اات  عبدالحق   ة( 

19ف2. دجحبر 
البراوي  انس  السيد  ة(  افويت 
 166 24 حصة اجتمتعية من أصل 
عبدالحق  السيد  ة(  حصة لفتئدة  

اات حدو بتتريخ 4ف دجحبر 19ف2.
داني  هشتم   السيد  ة(  افويت 
 166 24 حصة اجتمتعية من أصل 
عبدالحق  السيد  ة(  حصة لفتئدة  

اات حدو بتتريخ 4ف دجحبر 19ف2.
املجرب  عمر  السيد  ة(  افويت 
 166 24 حصة اجتمتعية من أصل 
عبدالحق  السيد  ة(  حصة لفتئدة  

اات حدو بتتريخ 4ف دجحبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
12 دجحبر  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 238ف11.
437I

QUALICIA CONSULTING

SPARTAN HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE.

 DEUXIÈME ÉTAGE BUREAU
 N°14 ,RUE TARFAYA MOULAY

 ALI CHRIF VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

SPARTAN HOLDING   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  إقتمة 
سيليكت الطتبق الختمس رقم ف1 

م ج مكحتس إقتمة سيليكت الطتبق 
الختمس رقم ف1 م ج مكحتس 
فففف5 مكحتس املغرب.  إقتمة 
سيليكت الطتبق الختمس رقم 
ف1 م ج مكحتس إقتمة سيليكت 
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الطتبق الختمس رقم ف1 م ج 

مكحتس فففف5 مكحتس املغرب. 

فففف5 مكحتس  ملغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

48969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.  SPARTAN HOLDING

وكيل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

أعمتل

اجترة.

إقتمة    : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ف1  رقم  الختمس  الطتبق  سيليكت 

م ج مكحتس إقتمة سيليكت الطتبق 

الختمس رقم ف1 م ج مكحتس فففف5 

سيليكت  إقتمة  املغرب.   مكحتس 

الطتبق الختمس رقم ف1 م ج مكحتس 

إقتمة سيليكت الطتبق الختمس رقم 

مكحتس  فففف5  مكحتس  ج  م  ف1 

املغرب. فففف5 مكحتس  ملغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5 حصة    : السيد غيتر سعيد  

بقيمة فف,فف1 درهم للحصة .

ف25    : عبدالرزاق  غيتر  السيد 

حصة بقيمة فف,فف1 درهم للحصة .

حصة  ف25    : السيد غيتر طترق 

بقيمة فف,فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  سعيد   غيتر  السيد 

إقتمة الريحتن إبن   6 شقة   3 عمترة 
مكحتس  الجدادة  املداحة   3 رشد 

فففف5 مكحتس املغرب.

السيد غيتر عبدالرزاق عحوانه ا( 

اجزئة الفتضلية طريق أكوراي   114

مكحتس فففف5 مكحتس املغرب.

عحوانه ا(  طترق  غيتر  السيد 

مكحتس  اجزئة الفتضلية    114 رقم 

فففف5 مكحتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  سعيد   غيتر  السيد 

إقتمة الريحتن إبن   6 شقة   3 عمترة 

مكحتس  الجدادة  املداحة   3 رشد 

فففف5 مكحتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 87ف5.

438I

QUALICIA CONSULTING

 SOMAR SERVICES ET

EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOMAR SERVICES ET

EQUIPEMENTS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مرجتن 

3 الطتبق الثتني رقم 171 مكحتس 

املغرب مرجتن 3 الطتبق الثتني رقم 

171 مكحتس املغرب فففف5 مكحتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

48961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 SOMAR SERVICES ET  :

. EQUIPEMENTS

 TRAVAUX : غرض الشركة بإاجتز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

NÉGOCE

 ENTREPRENEUR DE GÉNIE

. CIVILE

مرجتن   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

مكحتس   171 رقم  الثتني  الطتبق   3

الطتبق الثتني رقم   3 املغرب مرجتن 

171 مكحتس املغرب فففف5 مكحتس 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.ف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيدة سحتقي حكيمة 

حصة بقيمة فف,فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة سحتقي حكيمة عحوانه ا( 
امحمد  بني  املتمون  درب  ف1  رقم 

مكحتس فففف5 مكحتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سحتقي حكيمة عحوانه ا( 
امحمد  بني  املتمون  درب  ف1  رقم 

مكحتس فففف5 مكحتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 83ف5.

439I

STE SMART TAX

SMART TAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

STE SMART TAX

 BD BIR ANZARANE

 N°44 MAARIF ، 20370،

CASABLANCA MAROC

SMART TAX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N°44,Bd وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 BIR ANZARANE, 3 EME ETAGE,

 MAARIF, CASABLANCA - 20370

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.363163

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  أكتوبر   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.ف1  من  أي  درهم  ففف.ف19 

عن  درهم»  «ففف.فف2  إلى  درهم» 

طريق :  رفع القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 14 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 334ف72.

Iف44

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

CHANOSA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 

بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

CHANOSA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعحوان مقرهت االجتمتعي حي ريتض 
السالم بلوك ف3 رقم 161 بني مالل 

- ففف23 بني مالل املغرب.
اوسيع نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.5573

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  أبريل   12 في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :
غسل السيترات 

(RADEET ,ONE  دفع الفوااير
 TRANSFERT  متلي وسيط 

(D’ARGENT
.(TEINTURERIE  مصبحة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 29 بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 5ف8.
441I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

CHANOSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 
بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب
CHANOSA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي ريتط 
السالم بلوك ف3 رقم 161 بني مالل 

- ففف23 بني مالل املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.5573

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  أبريل   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.فف1  من  أي  درهم  ففف.277 
عن  درهم»  «ففف.377  إلى  درهم» 
داون  مع  مقتصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 29 بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 5ف8.
442I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

CARRIERE DIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 
بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

CARRIERE DIR  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
العسري 1 رقم 2 الطتبق الثتني 
الغرفة 2 على يستر بني مالل - 

ففف23 بني مالل املغرب.
تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.6593

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 ام تعيين  2ف شتحبر  املؤرخ في 
السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

عوبتان صتلح كمسير وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية ببني مالل  بتتريخ 5ف نونبر 

19ف2 احت رقم 817.
443I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

ENTREPRISE GOUBAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

شركة مستأمحة الححصتلي
 ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 
بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب
ENTREPRISE GOUBAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
يسرى 1 رقم 33، قصبة اتدلة،  - 

ف2335 قصبة اتدلة املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
17ف1.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  اوليوز  2ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.فف1  من  أي  درهم  فف8.2ف3 
عن  درهم»  «فف8.2ف4  إلى  درهم» 
داون  مع  مقتصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 28 بتتريخ  االبتدائية بقصبة اتدلة  

نونبر 19ف2 احت رقم 143.
444I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

CARRIERE DIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 
بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

CARRIERE DIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الطتبق 
الثتني اجزئة سوس رقم 3 و 9 بني 
مالل - ففف23 بني مالل املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.6593

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 2ف شتحبر 19ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
رقم  سوس  اجزئة  الثتني  «الطتبق 
بني مالل  ففف23   - بني مالل   9 و   3
املغرب» إلى «اجزئة العسري 1 رقم 2 
الطتبق الثتني الغرفة 2 على يستر بني 

مالل - ففف23 بني مالل  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتتريخ 5ف نونبر 

19ف2 احت رقم 817.

445I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

AGALMAM BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 

بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

AGALMAM BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

الحسني زنقة اغبتلة رقم 4 محل 
رقم 89/91 بني مالل - ففف23 بني 

مالل املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.1151

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  اونيو   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.ف42  من  أي  درهم  ففف.712 

عن  درهم»  «ففف.1.132  إلى  درهم» 

إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 29 بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 6ف8.

446I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

NASSIM NADA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد
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ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 

بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

NASSIM NADA CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع ابن 

خلدون اجزئة القدس رقم 183 

مكرر مراب بني مالل - ففف23 بني 

مالل املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

9777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.NASSIM NADA CASH

وسيط    : بإاجتز  الشركة  غرض 

NEGOCIANT اجتري

احويل االموال.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 183 ابن خلدون اجزئة القدس رقم 

بني  ففف23   - مكرر مراب بني مالل 

مالل املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد بوربعة الحسين 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد بوربعة الحسين عحوانه ا( 
اوالد عيتد اوالد زهرة زنقة 15 رقم 19 

بني مالل ففف23 بني مالل املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوربعة الحسين عحوانه ا( 
اوالد عيتد اوالد زهرة زنقة 15 رقم 19 

بني مالل ففف23 بني مالل املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 878.

447I

CMPSG 

 LEADER ELECTRONIQUE

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CMPSG

 hay azli marrakech ، 632

40150، marrakech maroc

 LEADER ELECTRONIQUE

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 azli 632 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 marrakech - 40150 Marrakech

MAROC

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

96457

 29 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  أبريل  من 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 LEADER ELECTRONIQUE

.MAROC

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

NÉGOCIANT

 MARCHAND EFFECTUANT

. IMPORT ET EXPORT

 azli 632 : عحوان املقر االجتمتعي

 marrakech - 4ف15ف Marrakech

.MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد اات علي عمر :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  عمر  علي  اات  السيد 

اترودانت  اونتان  نفرا  افال  دوار 

ففف83  اترودانت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  عمر  علي  اات  السيد 

اترودانت  اونتان  نفرا  افال  دوار 

ففف83  اترودانت املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بمراكش  بتتريخ ف1 من متي 

19ف2 احت رقم -.

448I

ZIZMULTISERVICES

DESK OUTLET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ZIZMULTISERVICES

 9RUE URUGUAY RES CHAIMAE

 2EME ETAGE N 3 ، 90000،

TANGER MAROC

DESK OUTLET   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

كتليفورنيت  رقم 7ف2  - فففف9 

طحجة  املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

2117ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DESK  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.  OUTLET

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 Aménagement et équipement

. d’espace

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

كتليفورنيت  رقم 7ف2  - فففف9 طحجة  

املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد العزيز الضعيف  :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد العزيز الضعيف  عحوانه ا( 

فففف9  7ف2  رقم  اجزئة كتليفورنيت  

طحجة  املغرب .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العزيز الضعيف  عحوانه ا( 

فففف9  7ف2  رقم  اجزئة كتليفورنيت  

طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  4ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8166.

449I
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AZ GESTION

DONER EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

AZ GESTION

شترع ولد سيدي بتبت اقتمة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

DONER EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : ف55 

حي السكة العليت املضيق - فف932 

املضيق املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.19729

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   13 املؤرخ في 

ذات  شركة   DONER EXPRESS

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمتلهت ففف.ففف.فف1 

ف55  درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

فف932   - حي السكة العليت املضيق 

املضيق املغرب نتيجة ألزمة القطتع.

و عين:

السيد ة( سعيد  بكور و عحوانه ا( 

 JAN EVERTSENSTRAAT 513

AMSTERDAM HOLLANDE 9فف1 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

ف55  وفي  19ف2  نونبر   13 بتتريخ 

فف932   - حي السكة العليت املضيق 

املضيق املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6369.

Iف45

BELGAZI ALI

SEDIPHARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفتة شريك

BELGAZI ALI

 AV PRINCE MOULAY

 ABDELLAH 1er étage N° 16 ،

90000، TANGER MAROC

SEDIPHARM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي محقة 

الصحتعة اكزنتاة طريق الربتط 

قطعة ف18 - فففف9 طحجة املغرب.

وفتة شريك
رقم التقييد في السجل التجتري 

3ف33.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 9ف دجحبر 19ف2 ام اإلعالم 

بوفتة الشريك عبد السالم  بنسعيد 

 
ً
ابعت الورثة  على  حصصه  اوزيع  و 

نونبر   13 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

19ف2 بتلشكل األتي :

السيد ة( فتءزة ابن حليمة ،  639 

حصة .

السيد ة( محمد بنسعيد،  2.416 

حصة .

السيد ة( سلمى بنسعيد،  8ف1.2 

حصة .
 852 بولويز،  زينب  السيد ة( 

حصة .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228694.

451I

COMPTABLE AGREE

TESMEEM.COM S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شترع محمد الستدس و زنقة 

ألقتهرة، عمترة رقم 2، الطتبق رقم 

3  درب الشرفة الدار ألبيضتء ، 

ف52ف2، ألبيضتء أملغرب

TESMEEM.COM S.A.R.L شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 4ـ  2 شترع 

الكبتتن بوميي - ف29ف2  الدار 

ألبيضتء أملغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.182633

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  اوليوز   22 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    TESMEEM.COM S.A.R.L
وعحوان  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 

ـ 2 شترع الكبتتن  مقرهت اإلجتمتعي 4 

ألبيضتء  الدار  ف29ف2    - بوميي 

أملغرب نتيجة ل : لظروف إقتصتداة 

هدفهت  بلوغ  الشركة  تستطع  لم 

أإلجتمتعي.

 2 ـ   4 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شترع الكبتتن بوميي - ف29ف2  الدار 

ألبيضتء أملغرب. 

و عين:

ملوكي  اونس   محمد  السيد ة( 
بوا دي جور،  زنقة  ف4  عحوانه ا(  و 

ألبيضتء  الدار  ف4فف2   بوركون 

أملغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723123.

452I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

NISSHOM COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

NISSHOM COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

الحسن الثتني مكتاب الحخيل 

الطتبق 4ف رقم 41 اطوان - ففف93 

اطوان املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

26165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.NISSHOM COM

وضع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

وكتلة  موقع  إنشتء  ؛  العالمتت 

االاصتالت الحدث.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الحسن الثتني مكتاب الحخيل الطتبق 
ففف93 اطوان   - 41 اطوان  4ف رقم 

املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ف33    : السيد عبد الرحيم اكال 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف34    : السيد محسن املسعودي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف33    : السيد عثمتن السليمتني 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد عبد الرحيم اكال عحوانه ا( 

 28 رقم  الفطواكي  حمتن  عشترع 

ارجيست  ففف32 الحسيمة املغرب.
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املسعودي  محسن  السيد 
عحوانه ا( زنقة الحتج احمد بتححيني 
الحسيمة  ففف32  13ارجيست  رقم 

املغرب.
السليمتني  عثمتن  السيد 
سدي  التشتاف  مركز  عحوانه ا( 
الحسيمة  ففف32  بواميم ارجيست 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
املسعودي  محسن  السيد 
عحوانه ا( زنقة الحتج احمد بتححيني 
الحسيمة  ففف32  13ارجيست  رقم 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
13 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6436.
453I

ادكو كونسيل

CHEZ CHOUCHOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ادكو كونسيل
26 حي الريحتن الطتبق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، ف55ف2، الدار البيضتء 

املغرب
CHEZ CHOUCHOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 3 زنقة 
اات أورير شترع موالي اوسف - 

ف5فف2 الدارالبيضتء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.376879

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر   11 املؤرخ في 
ذات  شركة   CHEZ CHOUCHOU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 
 3 اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
زنقة اات أورير شترع موالي اوسف 
- ف5فف2 الدارالبيضتء املغرب نتيجة 

لتوقف النشتط.

و عين:
و  املقتدري  صفتء   السيد ة( 
 23 مجمع رميني فيال رقم  عحوانه ا( 
املغرب  الدارالبيضتء  ف37ف2  أنفت  

كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
زنقة   3 وفي  19ف2  شتحبر   17 بتتريخ 
 - اوسف  موالي  شترع  أورير  اات 

ف5فف2 الدارالبيضتء املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723549.
454I

ادكو كونسيل

SWEET CRUST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ادكو كونسيل
26 حي الريحتن الطتبق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، ف55ف2، الدار البيضتء 

املغرب
SWEET CRUST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : مجمع 
نسيم رقم8فE2 لستسفة  - ف24ف2 

الدارالبيضتء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.397861

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  نونبر   11 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SWEET CRUST حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد 
اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
 - لستسفة    E2مجمع نسيم رقم8ف
املغرب نتيجة  الدارالبيضتء  ف24ف2 

لتوقف النشتط.
و عين:

و  املقتدري  صفتء   السيد ة( 
 23 عحوانه ا( مجمع ريميني فيال رقم 
املغرب  الدارالبيضتء  ف34ف2  أنفت  

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

مجمع  وفي  19ف2  نونبر   11 بتتريخ 

نسيم رقم 8فE2 لستسفة  - ف24ف2 

الدارالبيضتء املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723551.

455I

orient compt

 STE HASSI LAARICHI

IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 15ف

60000، OUJDA MAROC

 STE HASSI LAARICHI IMPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة اتزة 
زنقة فM2 رقم7  - فففف6 وجدة  

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

34419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.HASSI LAARICHI IMPORT

استيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

االالت الفالحية

التصدار واالستيراد.
عحوان املقر االجتمتعي : زنقة اتزة 
وجدة   فففف6   - رقم7    M2ف زنقة 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف7    : السيد عبد القتدر حلومي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

حصة  فف3    : نور  امين  السيد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

حلومي  القتدر  عبد  السيد 
عحوانه ا(  زنقة اتزة زنقة فM2 رقم7  

فففف6 وجدة  املغرب.

السيد امين نور عحوانه ا( حي املير 
وجدة   فففف6  رقم16  زنقة17  علي 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

حلومي  القتدر  عبد  السيد 
عحوانه ا(  زنقة اتزة زنقة فM2 رقم7  

فففف6 وجدة  املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  2ف  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3549.

456I

العبدالوي لالشغتل املحتسبتية

 STE ELITEGUARD

 UNIVERSAL SECURITY

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

العبدالوي لالشغتل املحتسبتية

عمترة نوميدات شترع محمد الختمس 

الطتبق 2الشقة3 اتزة ، ففف35، 

اتزة املغرب

 STE ELITEGUARD UNIVERSAL

SECURITY SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الشقة 
رقم 6ف اقتمة الهحتء 3ف حي موالي 

اوسف ففف35 اتزة - ففف35 اتزة 

املغرب
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اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

4449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  18ف2  مترس  8ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 ELITEGUARD UNIVERSAL

.SECURITY SARL AU

حراسة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املبتني العتمة أو الختصة.

الشقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

حي موالي  3ف  اقتمة الهحتء  6ف  رقم 

اتزة  ففف35   - اتزة  ففف35  اوسف 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : عتدل  جلولي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  عتدل  جلولي  السيد 

حي  3ف  اقتمة الهحتء  6ف  الشقة رقم 

موالي اوسف ففف35 اتزة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  عتدل  جلولي  السيد 

حي  3ف  اقتمة الهحتء  6ف  الشقة رقم 

موالي اوسف ففف35 اتزة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

مترس  ف2  بتتريخ  بتتزة   االبتدائية 

18ف2 احت رقم 85.

457I

MAROC COMPTA PLUS

SUPER SALIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MAROC COMPTA PLUS

55 بتب الثالاتء الطتبق االول الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضتلح ، فف232، 

FKIH BEN SALAH MAROC

SUPER SALIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : دوار 

الجداد كريفتت - فف232 الفقيه

 بن صتلح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.3771

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  غشت  ف3  في  املؤرخ 

ذات  شركة   SUPER SALIM حل 

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

 - كريفتت  الجداد  دوار  اإلجتمتعي 

املغرب  صتلح  بن  الفقيه  فف232 

احقيق  على  القدرة  لعدم   نتيجة 

اهداف الشركة.

و عين:

و  هللا  فتن  سعيد    السيد ة( 

كريفتت  الجداد  دوار  عحوانه ا( 

املغرب  صتلح  بن  الفقيه  فف232 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

دوار  وفي  19ف2  غشت  ف3  بتتريخ 

الجداد كريفتت - فف232 الفقيه بن 

صتلح املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

صتلح   بن  بتلفقيه  االبتدائية 

رقم  احت  19ف2  دجحبر   16 بتتريخ 

19ف2/ف98.

458I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيون الستقية 

الحمراء

TARFAYA MAITINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيون الستقية الحمراء

صحدوق البراد رقم 2266 ، فففف7، 

العيون املغرب

TARFAYA MAITINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بلوك ج 
رقم 169 مداحة الوحدة  - فففف7 

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

29819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  7ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TARFAYA MAITINES

الحقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

نقل امللح  الصيد البحري،  البحري، 

والرمتل، الحقل السيتحي.

بلوك ج   : عحوان املقر االجتمتعي 
فففف7   - مداحة الوحدة    169 رقم 

العيون املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 334   : بهيت  السيد محمد ستلم 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 333   : اسكيحيل  سالم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

خوان  متريشتل  رودريكيز  السيد 

فف1  333 حصة بقيمة    : خيسوس 

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد محمد ستلم بهيت عحوانه ا( 
مركز الداورة ف5فف7 طرفتاة املغرب.
السيد سالم اسكيحيل عحوانه ا( 
فففف7   26 رقم  د  بلوك  املطتر  حي 

العيون املغرب.
خوان  متريشتل  رودريكيز  السيد 
كحتريت  كران  عحوانه ا(   خيسوس 

1فف35 الس بتملتس اسبتنيت.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ستلم بهيت عحوانه ا( 
مركز الداورة ف5فف7 طرفتاة املغرب

السيد سالم اسكيحيل عحوانه ا( 
فففف7   26 رقم  د  بلوك  املطتر  حي 

العيون املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   13 بتتريخ  االبتدائية بتلعيون  

19ف2 احت رقم 19/ف277.
459I

HTA CONSEIL

RAMACOLOR PEINTURES
شركة املستهمة

رفع رأسمتل الشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شترع محمد الختمس وشترع 
ألبير األول الطتبق الستبع مكتب رقم 
 CASABLANCA ،29ف7 -، ف6فف

MAROC
 RAMACOLOR PEINTURES

شركة املستهمة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الطريق 

السيتر الدار البيضتء/الربتط كيلومتر 
12 حي القدس سيدي البرنو�سي - 

ف61ف2 الدار البيضتء املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.53819

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  نونبر  ف3  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
أي  درهم»  «فف,ففف.ففف.ف2 
إلى  درهم»  «فف,ففف.ففف.57  من 
عن طريق  درهم»  «فف,ففف.ففف.77 
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الشركة  داون  مع  مقتصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723733.

Iف46

FOUZMEDIA

FENAIR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

FENAIR MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 95 شترع 

موالي عبدالعزيز مكتب رقم 2 

إقتمة اليسر 2-5 - ففف14 القحيطرة 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

48163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.FENAIR MAROC

: مقتول في  غرض الشركة بإاجتز 

الحظتفة

مقتول في نقل البضتئع

مقتول في الحراسة والوقتاة ضد 

السرقة.

95 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

موالي عبدالعزيز مكتب رقم 2 إقتمة 

القحيطرة  ففف14   -  2-5 اليسر 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 -

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

املصطفى  ويعيش  السيد 

 ---  13 شترع بتستور رقم  عحوانه ا( 

سيدي سليمتن املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  ويعيش  السيد 

 ---  13 شترع بتستور رقم  عحوانه ا( 

سيدي سليمتن املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 17ف2 احت رقم -.

461I

UGGC

 KIA MOTORS BINOMEIR

GROUP KMBG
إعالن حر

العتم  الجمع  ملحضر  وفقت 

ف3  في  عقد  الذي  االستثحتئي 

أغسطس 19ف2، اقرر مت الي:
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  زيتدة   

درهم  ف13  ففف  ففف  قدره  إجمتلي 

عن طريق إدراج حستب جتر لرفعه 

من فف1 892 36 درهم إلى فف1 892 

166 درهم،

 113838 بـ  املتل  رأس  خفض 

درهم من  فف51ف.53  ألف درهم إلى 

فف166.8921 درهم

الحظتم  من   7 املتدة  تعدال 

األست�سي للشركة ، و

مجلس  إلى  السلطة  افويض 

اإلدارة.

وفقت ملحضر مجلس اإلدارة الذي 
لوحظ 19ف2،  سبتمبر   2 في   عقد 

مت الي:
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  زيتدة 
درهم  ف13  ففف  ففف  قدره  إجمتلي 
عن طريق إدراج حستب جتر لرفعه 
من فف1 892 36 درهم إلى فف1 892 

166 درهم،
 113838 بـ  املتل  رأس  خفض 
درهم من  فف51ف.53  ألف درهم إلى 

فف166.8921 درهم، و
الحظتم  من   7 املتدة  تعدال 

األست�سي للشركة.
ام اإلاداع القتنوني في أمتنة سجل 
البيضتء  بتلدار  التجترية  املحكمة 

احت الرقم 715959.
462I

مكتب املحتسبة الصتلحي

  SOCIETE SAMSA
COSMETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب املحتسبة الصتلحي
زنقة املداحة املحورة عمترة اليعقوبي 
الطتبق الثتلث الشقة رقم 6 وجدة ، 

فففف6، وجدة ااملغرب
  SOCIETE SAMSA

COSMETIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة جمتل 

الدان األفغتني رقم15 الطتبق 
األول الشقة رقم 3 - فففف6 وجدة 

اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
3ف323.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  SOCIETE SAMSA  COSMETIQUE
درهم  فف,ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة جمتل 
الطتبق األول  الدان األفغتني رقم15 
الشقة رقم 3 - فففف6 وجدة اململكة 

في  1/الفشل   : ل  نتيجة  املغربية 

استقطتب الزبحتء.

2/ األزمة األقتصتداة للمداحة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

جمتل الدان األفغتني رقم15 الطتبق 

وجدة  فففف6   -  3 األول الشقة رقم 

اململكة املغربية. 

و عين:

قتسمي  الجالل    عبد  السيد ة( 

اجزئة  بوقحتدل  طريق  عحوانه ا(  و 
لعلج زنقة س4 رقم23 فففف6 وجدة 

اململكة املغربية كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  9ف  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3675.

463I

FOUZMEDIA

JDAMNA LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 JDAMNA LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 U3 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بلوك

عمترة 12 الرقم 33 السالمة 4 - 

ففف14 القحيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

53785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.JDAMNA LOGISTICS
نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

.)
ً
 ودوليت

ً
البضتئع  وطحيت

بلوك   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
U3 عمترة 12 الرقم 33 السالمة 4 - 

ففف14 القحيطرة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  اجديع  محمد  السيد 
وحمتن  الدكتلي  امبترك  زاوية 
ففف14   8 الرقم   A الفطواكي عمترة 

القحيطرة املغرب.
عحوانه ا(  اجديع  مهدي  السيد 
وحمتن  الدكتلي  امبترك  زاوية 
ففف14   8 الرقم   A الفطواكي عمترة 

القحيطرة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  اجديع  محمد  السيد 
وحمتن  الدكتلي  امبترك  زاوية 
ففف14   8 الرقم   A الفطواكي عمترة 

القحيطرة املغرب
عحوانه ا(  اجديع  مهدي  السيد 
وحمتن  الدكتلي  امبترك  زاوية 
ففف14   8 الرقم   A الفطواكي عمترة 

القحيطرة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 12 بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم -.

464I

مكتب املحتسبة الصتلحي

SOCIETE ALYOU MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتب املحتسبة الصتلحي
زنقة املداحة املحورة عمترة اليعقوبي 
الطتبق الثتلث الشقة رقم 6 وجدة ، 

فففف6، وجدة ااملغرب

 SOCIETE ALYOU MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي طريق 

الجزائر اجزئة البستتن رقم أو5فف1 
الطتبق األول - فففف6 وجدة 

اململكة املغربية
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

34459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SOCIETE ALYOU MARBRE
1/بيع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

وشراء جميع أنواع الرختم.
وألشغتل  الرختم  2/اركيب 
و  والداكورالجبص  الزخرفة 

الصبتغة.
وأشغتل  املختلفة  3/األشغتل 

البحتء.
4/ الترميم واعتدة البحتءوالتهيئة..

طريق   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
الجزائر اجزئة البستتن رقم أو5فف1 
الطتبق األول - فففف6 وجدة اململكة 

املغربية.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:
حصة  فف5    : عملي  السيد علي  

بقيمة فف,فف1 درهم للحصة .
فف5    : بوعالوي  اوسف  السيد 
حصة بقيمة ففف.ف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد علي عتملي عحوانه ا( شترع 
 3 البستتن  اجزئة  الختمس  محمد 
وجدة اململكة  فففف6  رقم أو5فف1 

املغربية.

بوعالوي  اوسف  السيد 
بن  مهداوي  شترع  عحوانه ا( 
رقم13  العراقي  عمر  حي  سعيد 

املغربية. اململكة  وجدة  فففف6 
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

الشركة: مسيري  ومواطن 
عحوانه ا(  عتملي  علي  السيد 
اجزئة  الختمس  محمد  شترع 
فففف6  أو5فف1  رقم   3 البستتن 

املغربية اململكة  وجدة 
بوعالوي  اوسف  السيد 
بن  مهداوي  شترع  عحوانه ا( 
رقم13  العراقي  عمر  حي  سعيد 

املغربية اململكة  وجدة  فففف6 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتتريخ  بوجدة   التجترية 

.3666 احت رقم  19ف2  دجحبر 
465I

ADVISORIS

موروكو أيديميا 
املستهمة شركة 

للشركة االجتمتعي  املقر  احويل 

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC
 APPT B1, Casablanca ،
 20100، CASABLANCA

MAROC
املستهمة شركة  موروكو  أاداميت 

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 
ف8 مطتر  صحدوق بريد رقم 
ايكحوبول  الختمس  محمد 
الحواصر  - 27182 الدار 

املغرب. البيضتء 
للشركة االجتمتعي  املقر  احويل  

التجتري  السجل  في  التقييد  رقم 
.169631

العتم  الجمع  بمقت�سى 
اونيو   29 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 
املقر االجتمتعي  احويل   ام   18ف2 
«صحدوق  من  للشركة  الحتلي 
محمد  مطتر  ف8  رقم  بريد 
 - الحواصر   ايكحوبول  الختمس 
املغرب»  البيضتء  الدار   27182

فف11  بترك,  «كتزانيرشور  إلى 

مكتب   21 شور  القدس  شترع 

الدار  فففف2     - 2ف1/3ف3  رقم 

املغرب». البيضتء  

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723557.

466I

CABINET BENHASSAN SARL AU

PAILLETTES BY OM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب ختلد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

ف44ف2، الدارالبيضتء املغرب

PAILLETTES BY OM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة  أبي 

جتبر العتتبري اجزئة رقم 34  اجزئة 

عرصة لكبير املعتريف - فف3ف2  

البيضتء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.319299

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  اونيو   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 PAILLETTES BY الوحيد  الشريك 

درهم  ففف.ف5  مبلغ رأسمتلهت    OM

أبي  وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة  

34  اجزئة  جتبر العتتبري اجزئة رقم 

فف3ف2    - املعتريف  لكبير  عرصة 

حل   : ل  نتيجة  املغرب  البيضتء  

مسبق لشركة .

و حدد مقر التصفية ب زنقة  أبي 

34  اجزئة  جتبر العتتبري اجزئة رقم 

ف33ف2   - املعتريف   لكبير  عرصة 

البيضتء املغرب . 
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و عين:
و  وعليلي   مريم    السيد ة( 
الجتمعة  طريق   415 عحوانه ا( 
املغرب  البيضتء  ف22ف2  الوازيس  

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : زنقة  أبي 
34  اجزئة  جتبر العتتبري اجزئة رقم 

عرصة لكبير املعتريف البيضتء 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

اوليوز 19ف2 احت رقم ف5ف9ف7.

467I

CABINET BENHASSAN SARL AU

DURACLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب ختلد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
ف44ف2، الدارالبيضتء املغرب
DURACLEAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 165 
اجزئة الزبير رقم ف1 ليستسفة  - 

ف19ف2 البيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.288995

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
19ف2 اقرر حل  7ف غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  DURACLEAN الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 
الزبير  اجزئة   165 مقرهت اإلجتمتعي 
رقم ف1 ليستسفة  - ف19ف2 البيضتء 
املغرب نتيجة ل : خل مسبق لتصفية

 165 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - ليستسفة   ف1  رقم  الزبير  اجزئة 

ف19ف2 البيضتء املغرب. 

و عين:
و  الحوس  الحسين    السيد ة( 
اوسف  موالي  شترع   64 عحوانه ا( 
البيضتء   فف2ف2  السلفي   الطتبق 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضتء  وعحد   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 
العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 
: 165 اجزئة الزبير رقم ف1 ليستسفة 

البيضتء
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 26 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

غشت 19ف2 احت رقم ف71185.

468I

CABINET BENHASSAN SARL AU

KHALID EL JADIDI EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب ختلد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
ف44ف2، الدارالبيضتء املغرب

 KHALID EL JADIDI EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حى 
الصفتء  اجزئة  و 42  الشقة 1ف 
ليستسفة  - 232ف2 البيضتء  

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
. 256337

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  اونيو   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 KHALID EL الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمتلهت  مبلغ    JADIDI EVENTS
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
و  اجزئة   الصفتء   حى  اإلجتمتعي 
232ف2   - ليستسفة   1ف  الشقة    42
حل   : ل  نتيجة  املغرب   البيضتء  

مسبق لتصفية .

حى  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
1ف  الشقة    42 و  اجزئة   الصفتء  
ليستسفة  - 232ف2 البيضتء املغرب. 

و عين:
السيد ة( ختلد  نتجد  و عحوانه ا( 
شقة  أوقتر  إقتمة  ركراكة  زنقة   68
املغرب   الدارالبيضتء   ف22ف2  ف2  

كمصفي  ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضتء  وعحد 
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 
العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 
: حى الصفتء  اجزئة  و 42  الشقة 1ف 

ليستسفة البيضتء
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

اوليوز 19ف2 احت رقم 8362ف7 .
469I

CABINET BENHASSAN SARL AU

LE PUZZLE PRIVEE
إعالن متعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب ختلد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
ف44ف2، الدارالبيضتء املغرب

LE PUZZLE PRIVEE  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعحوان مقرهت االجتمتعي: الوفتق 
مجموعة سكحية 7 عمترة 45 و 

46 الطتبق السفلي عين السبع  - 
ف59ف2 البيضتء املغرب .
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
83ف418.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 17 شتحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
على  احص  الذي  1ف:  رقم  قرار 
من  االجتمتعي  املقر  تغيير  متالي: 
عمترة   7 سكحية  مجموعة  الوفتق 
45 و 46 الطتبق السفلي عين السبع  
إمتداد  اإلزدهتر  التتلي   العحوان  الى 
4-4 اجزئة اإلزدهتر  بوسكورة  ب أو 

البيضتء ة 

على  احص  الذي  2ف:  رقم  قرار 

اضتفة عالمة اجترية جدادة  متالي: 

 PAUL ROBERT وهي   لشركة 

 PRIVEE

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

4: الذي احص على  بحد رقم املتدة 

اإلزدهتر     : االجتمتعي  املقر  متالي: 

اإلزدهتر   اجزئة   4-4 أو  ب  إمتداد 

بوسكورة البيضتء ة 

احص  الذي   :2 املتدة  رقم  بحد 

 LE PUZZLE  : التسمية  متالي:  على 

PRIVREE   مع اضتفة عالمة اجترية 

جدادة لشركة وهي

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72337.

Iف47

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE GOUDAF SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شترع محمد الختمس رقم 3ف 

الطتبق الثتني خحيفرة ، ففف54، 

خحيفرة املغرب

STE GOUDAF SARL A.U. شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 299 زنقة 

املقتومة حي الفرح مريرت خحيفرة - 

ففف54 مريرت  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

3167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

..GOUDAF SARL A.U
األعمتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املختلفة والتشتور .
عحوان املقر االجتمتعي : 299 زنقة 
 - املقتومة حي الفرح مريرت خحيفرة 

ففف54 مريرت  املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  فالح   جواد  السيد 
زنقة املقتومة حي الفرح مريرت   299

خحيفرة ففف54 مريرت املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جواد فالح  عحوانه ا(  زنقة 
خحيفرة  مريرت  الفرح  حي  املقتومة 

ففف54 مريرت املغرب
ام اإلاداع القتنوني ب-  بتتريخ 12 

دجحبر 19ف2 احت رقم 915.

471I

PF EXPERTS

LUXURIA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمترة بحعبد 
الرازق , كليز مراكش ، فففف4، 

مراكش املغرب
LUXURIA CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مراكش 

جليز، إقتمة الحويي أ زنقة بن سيحت، 
الطتبق الختمس رقم 57 - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

99ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.LUXURIA CONSEIL

وكيل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

األعمتل: 

للشركتت  الخدمتت  اقدام   -

واألفراد ؛

التسويق  استشترات   -

واالاصتالت.

العقترية  االستشترات   -

واالستثمترية ؛

الوستطة في العمليتت العقترية   -

والبيع والشراء واإلاجتر ؛

املغرب  في  واصميم  تسويق   -

والخترج..

مراكش   : املقر االجتمتعي  عحوان 

إقتمة الحويي أ زنقة بن سيحت،  جليز، 

فففف4   -  57 الختمس رقم  الطتبق 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف1    : حمزة  بن  نوال  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة نوال بن حمزة عحوانه ا( 

ف2 مكرر زنقة كزاكون الطتبق الثتني 

شقة رقم 4 حي املستشفيتت فففف2 

الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نوال بن حمزة عحوانه ا( 

ف2 مكرر زنقة كزاكون الطتبق الثتني 

شقة رقم 4 حي املستشفيتت فففف2 

الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 311ف11.

472I

PF EXPERTS

SMD INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, عمترة بحعبد 

الرازق , كليز مراكش ، فففف4، 

مراكش املغرب

SMD ingénierie شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بف 

إكسبير، 32 زنقة بن عطية عمترة 

بحعبد الرازق شقة رقم 13 جليز - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

93ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SMD  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.ingénierie

-مكتب   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الهحدسة املدنية واخطيط املدن.

- التدريب ، مستشتر.

- اصدار الخدمتت..

بف   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
عمترة  عطية  بن  زنقة   32 إكسبير، 

 - جليز   13 رقم  الرازق شقة  بحعبد 

فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف1    : البردعي  إدريس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(   البردعي  إدريس  السيد 

فيال البردعي متجتت 3 شمتل الحخيل 

فففف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(   البردعي  إدريس  السيد 

فيال البردعي متجتت 3 شمتل الحخيل 

فففف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 8ف3ف11.

473I

tracom cg

 STE AINBI DES TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

tracom cg

 rue abi nouaim n°8 vn fes ،

30000، FES MAROC

 STE AINBI DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 29 
زنقة 12 حي طترق 1  - فففف3 فتس 

املغرب .
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.32741
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  3ف دجحبر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
  AINBI DES TRAVAUX DIVERS
درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 
 29 رقم  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 
زنقة 12 حي طترق 1  - فففف3 فتس 

املغرب  نتيجة ل : أزمة إقتصتداة.
اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - م.ج.   14 الشقة   2 الجميل  الهواء 

فففف3 فتس املغرب . 
و عين:

السيد ة( عبد اللطيف  البوعيحبي 
 2 الجميل  اجزئة الهواء  و عحوانه ا( 
الشقة 14 م.ج. فففف3 فتس املغرب  

كمصفي  ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضتء  وعحد   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 
العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 
 14 الشقة   2 الجميل  اجزئة الهواء   :

م.ج.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   11 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 3987/19.
474I

امغتر عبد الغتفور

AJ QUALITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغتر عبد الغتفور
شترع الجيش امللكي اقتمة الحور
 رقم 1 الطتبق االول اطوان ، 

ففف93، اطوان املغرب
AJ QUALITY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مرايل 

اجزئة التزغيتي شترع كتارو رقم 16 
جمتعة املضيق الفحيدق - 2ف931 

املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21587
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
19ف2 اقرر حل  4ف دجحبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد AJ QUALITY  مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
اجزئة  مرايل  اإلجتمتعي  مقرهت 
16 جمتعة  التزغيتي شترع كتارو رقم 
املضيق  2ف931   - الفحيدق  املضيق 

املغرب نتيجة ل : الخسترة.
مرايل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 16 مجمع التزغيتي شترع كتارو رقم 
1فف75   - جمتعة املضيق الفحيدق  

مرايل املغرب. 
و عين:

و  كركب  املهدي   السيد ة( 
شترع  السوينية  حي  عحوانه ا( 
املضيق   2 رقم   1 درب  القحيطرة 
املضيق املغرب كمصفي  ة(  فف932 

للشركة.
الحدود  اإلقتضتء  وعحد   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 
العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 
التزغيتي شترع كتارو  مرايل مجمع   :

رقم 16 جمتعة املضيق الفحيدق 
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6399.
475I

STE FIACCOF 

STE JOUADA ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 STE JOUADA ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 13 
زنقة عمر بن الخطتب اقتمة االشرف 
ملعب الخيل - فففف3 فتس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

3ف275.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  دجحبر   14 في  املؤرخ 

 STE JOUADA ALUMINIUM حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف5  رأسمتلهت 
زنقة عمر   13 مقرهت اإلجتمتعي رقم 

ملعب  االشرف  اقتمة  الخطتب  بن 

فففف3 فتس املغرب نتيجة   - الخيل 

لخستر متكرر افوق راس املتل.

و عين:

االدري�سي  حسن   السيد ة( 

مونتدي و عحوانه ا( 74 فففف3 فتس 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

 13 وفي رقم  19ف2  14 دجحبر  بتتريخ 
زنقة عمر بن الخطتب اقتمة االشرف 

ملعب الخيل - فففف3 فتس املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف75/2ف4.

476I

HOLDING HBF

STE BELTEC
إعالن متعدد القرارات

HOLDING HBF

 AVENUE CHEFCHAOUNE 22

 R2SIDENCE YASMINE REZ DE

 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ste beltec  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي:  الحي 

الصحتعي مجتط رقم البقعة 316 - 

فففف5 مكحتس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

313ف3.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 3ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم  1: الذي احص على متالي: 

الحصص  من  حصة  فف15  افويت 

هتشمي  محمد  السيد  امتلكهت  التي 

لفتئدة السيد عبد العزيز هتشمي.

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

الحصص  من  حصة  فف15  افويت 

التي امتلكهت السيدة فتيحة العرو�سي 

لفتئدة السيد عبد العزيز هتشمي

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

هتشمي  العزيز  عبد  السيد  تعيين 

مسير للشركة إلى جتنب السيد محمد 

هتشمي و السيدة فتيحة العرو�سي

قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

معتملتهت  جميع  في  الشركة  التزم 

السيد عبد  بإمضتء إحدى الشركتء، 

محمد  السيد  أو  هتشمي،  العزيز 

هتشمي، أو السيدة فتيحة العرو�سي

على  احص  الذي   :5 رقم  قرار 

احين وإعتدة صيتغة القتنون  متالي: 

األست�سي للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

الذي احص   :-7-8-15  6 بحد رقم 

التسيير-  الحصص-  متالي:  على 

االمضتء

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بمكحتس  التجترية 

19ف2 احت رقم 57ف5.

477I

HOLDING HBF

STE BELTEC SARL
إعالن متعدد القرارات

HOLDING HBF

 AVENUE CHEFCHAOUNE 22

 R2SIDENCE YASMINE REZ DE

 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE BELTEC SARL  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
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وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم7 

إقتمة وئتم 2 شترع جمتل الدان 

األفغتني  القتعدة الجوية مكحتس - 

فففف5 مكحتس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

313ف3.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 3ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

من  الشركة  متل  رأس  في  الزيتدة 

ففففف5  فففف6 ألف درهم ليصبن 

ألف درهم

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

احويل مقر الشركة الكتئن بمكحتس 
جمتل  شترع   2 وئتم  إقتمة  رقم7 

الدان األفغتني  القتعدة الجوية، إلى 

الحي  بمكحتس  الكتئن  الجداد  املقر 

الصحتعي مجتط رقم البقعة 316  

على  احص  الذي   :3 رقم  قرار 
احين وإعتدة صيتغة القتنون  متالي: 

األست�سي للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 7-8-6-4: الذي احص على 
متالي: املقر االجتمتعي، راس املتل،

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 13ف5.

478I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

SAF BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 
مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 

بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

SAF BOIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 113-
115 زنقة 5ف حي الحسني بني مالل  

- ففف23 بني مالل  املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.325

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  أكتوبر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
من  أي  درهم»  «فف2.156.2 
«فف2.666.2  إلى  درهم»  «ففف.ف51 
درهم» عن طريق :  إدمتج احتيتطي أو 
أربتح أو عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 894.
479I

BT CONSEIL

G CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BT CONSEIL
 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA
MAROC

G Connect شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
 Rue وعحوان مقرهت اإلجتمتعي
 Ennahass nahoui 2 éme Etg

 Maarif  - 20000 CASABLANCA
MAROC

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
449567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 G  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
.Connect

مركز   : بإاجتز  الشركة  غرض 
ااصتل.

 Rue  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 Ennahass nahoui 2 éme Etg
 Maarif  - 2فففف CASABLANCA

.MAROC
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
  El ARABI Abdeljaouad : السيد
فف1 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
 El ARABI Abdeljaouad السيد 
 Hay Ourouba GR/A عحوانه ا( 
 rue 12 NR 31 ; 20000 KSAR EL

.KEBIR MAROC
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
 El ARABI Abdeljaouad السيد 
 Hay Ourouba GR/A rue )عحوانه ا
 12 NR 31 2فففف KSAR EL KEBIR

MAROC
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 29 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم -.
Iف48

سرفحكسحت دو متروك

سررنكسنا دو ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمتل الشركة

سرفحكسحت دو متروك
ف3 شترع محمد التتزي الطتبق األول 

مرشتن طحجة ، فففف9، طحجة 
املغرب

سرفحكسحت دو متروك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف3، شترع 
محمد التتزي، الطتبق 1، مرشتن - 

فففف9 طحجة املغرب.

خفض رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

33ف28.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  19ف2  أكتوبر   16 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  خفض 
أي  درهم»  «ففف.ففف.2  قدره 
إلى  درهم»  «فف17.932.6  من 
 : طريق  عن  درهم»  «فف15.932.6 

اخفيض عدد  األسهم.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
أكتوبر   25 بتتريخ  التجترية بطحجة  

19ف2 احت رقم 227263.
481I

SPHERE CONSEILS

الين كونستريكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
الان كونستراكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 53، مدار 

مرس السلطتن الدار البيضتء 
املغرب               - ففف24 الدار 

البيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

95ف449
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
الان   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

كونستراكسيون.
جميع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

ميتدان البحتء 
 تشييد وبحتء املبتني
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أو  معدني  إطتر  أي  واركيب  بحتء 
غيرهت

 مرجل
 الهحدسة املدنية
 صحتعة الطوب

 استيراد ، اصدار ، شراء ، بيع ، 
تسويق مبتشر أو غير مبتشر ، اصنيع 
اجترة   ، امثيل   ، اوزيع   ، استغالل   ،
لجميع  عتم  بشكل  ودولية  وطحية 

املحتجتت  املتعلقة بتلبحتء
كل عمليتت العمولة والوستطة   
التي قد اكون مرابطة بشكل مبتشر 
أو غير مبتشر مع األهداف املذكورة 

أعاله.
اإلنشتء،  االقتحتء،  الدراسة،   
،اإلاداع  التبتدل  البيع،   ، الشراء 
البراءات  لجميع  واالستغالل 
واالختراعتت والتراخيص واإلحتكترات 
التجترية  والعالمتت  والتحتزالت 

لصتلح للشركة. 
العمليتت  كل  عتمة:  وبصفة 
التجترية، العقترية، و املتلية املرابطة 
مع  مبتشرة  غير  أو  مبتشرة  بصفة 
األهداف األستسية للشركة املذكورة 
أعاله والتي من شتنهت اطويرالشركة.      
عحوان املقر االجتمتعي : 53، مدار 
مرس السلطتن الدار البيضتء املغرب               

- ففف24 الدار البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف2  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيد فردي محمد   

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
ففف.1    : السيد  العيدي ابراهيم 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  السيد فردي محمد   
مكرر   4 الوهراني رقم  بكر  أبو  زنقة 
الدار  ففف24  البيضتء  البرجة  عين 

البيضتء املغرب.
السيد  العيدي ابراهيم عحوانه ا( 
 141 رقم   3 زنقة  الجدادة  املداحة 
البيضتء  الدار  ففف24  البيضتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  السيد فردي محمد   
مكرر   4 الوهراني رقم  بكر  أبو  زنقة 
الدار  ففف24  البيضتء  البرجة  عين 

البيضتء املغرب
السيد  العيدي ابراهيم عحوانه ا( 
 141 رقم   3 زنقة  الجدادة  املداحة 
البيضتء  الدار  ففف24  البيضتء 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 25 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم -.
482I

sj business center

 ESSOUKOUR IMPORT &
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

sj business center
 BD LA RESISTANCE 4 EME 81

 ETAGE APPT N°8-CASABLANCA
 ، 20300، CASABLANCA

MAROC
 ESSOUKOUR IMPORT &

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 81 شترع 
املقتومة الطتبق 4 الشقة 8 الدار 
البيضتء - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
9663ف4.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
19ف2 اقرر حل  4ف دجحبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ESSOUKOUR الوحيد  الشريك 
مبلغ    IMPORT & EXPORT
وعحوان  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 
شترع املقتومة   81 مقرهت اإلجتمتعي 
 - الدار البيضتء   8 الشقة   4 الطتبق 
الدار البيضتء املغرب نتيجة  فففف2 

ل : الخسترة،الاوجد أربتح.
و حدد مقر التصفية ب 81 شترع 
الدار   8 الشقة   4 الطتبق  املقتومة 
البيضتء  الدار  فففف2   - البيضتء 

املغرب. 
و عين:

 KHAYRULLAH السيد ة( 
 ABDUSALAM  AQOUB
 RUE عحوانه ا(  و   MOHAMMED
 JULE VERNE ESC 2 ETAGE 5
 APPT 21 CASABLANCA 5897

طبرق ليبيت كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723723.
483I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE COMPAGNIE
 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES
 MODERNES
CCPAM  SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

افويت حصص

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE COMPAGNIE
 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES
 MODERNES « CCPAM » SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 141 
زنقة 16 الحي الصحتعي أات ملول 
عمتلة انزكتن أات ملول - ف8615 

أات ملول املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

7ف145.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  17ف2  مترس   23 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
العزير    عبد  السيد  ة(  افويت 
حصة اجتمتعية من  ف25  فرعوني  
السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 
 ة( او سف بن الوا د بتتريخ 24 مترس 

17ف2.
العزير  عبد  السيد  ة(  افويت 
حصة اجتمتعية من  ف25  فرعوني  
السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 
 ة( محمد اات خوي بتتريخ 24 مترس 

17ف2.
العزير  عبد  السيد  ة(  افويت 
حصة اجتمتعية من  ف25  فرعوني  
السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 
أبريل   24 بتتريخ  عبيشة وبروك   ة( 

17ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر   11 بتتريخ  االبتدائية بتنزكتن  

19ف2 احت رقم ف456.
484I

FOUZMEDIA

 SOCIETE CENTRE
 SOULAYMANE AL ALAOUI

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE CENTRE

 SOULAYMANE AL ALAOUI
PRIVE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الرقم 
2141 التجهيز القصبة - ففف14 

القحيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.49743
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بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2  دجحبر  3ف  في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  اقرر 

 SOCIETE CENTRE املحدودة 

 SOULAYMANE AL ALAOUI

PRIVE   مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم 

الرقم  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 

ففف14   - القصبة  التجهيز   2141

حل   : ل  نتيجة  املغرب  القحيطرة 

الشركة.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ففف14   - القصبة  التجهيز   2141

القحيطرة  املغرب. 

و عين:

السيد ة( أنس  بلخودة و عحوانه ا( 

سورفتلسيحير فرنست  فف12ف  فرنست 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم  ف7363.

485I

ميحترة فيحتنس جروب

كاردينال غوج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ميحترة فيحتنس جروب

52 شترع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطتبق الرابع جليز مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

كترداحتل غوج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 52 شترع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطتبق 

الرابع جليز مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

97ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

كترداحتل غوج.

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

استشترات.

52 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

الطتبق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيدة فتيحة الصمداوي :  فف8 

حصة بقيمة ف1 درهم للحصة .

 Hugues, Marc, Marie السيد 

ففde la MOTTE :  2 حصة بقيمة 

ف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
الصمداوي  فتيحة  السيدة 
الشبتنتت  درب  القصية  عحوانه ا( 

رقم 23 فففف4 مراكش املغرب.

 Hugues, Marc, Marie السيد 

 Chalet عحوانه ا(   de la MOTTE

 Chrisflor, Route du Golf 82 1956

.Verbier Suisse

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصمداوي  فتيحة  السيدة 
الشبتنتت  درب  القصية  عحوانه ا( 

رقم 23 فففف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم ف31ف11.

486I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

BOUHAYRAT AGALMAM
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 

مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 

بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

 BOUHAYRAT AGALMAM

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: ف4 زنقة 

2 حي الحسني بني مالل - ففف23 بني 

مالل املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.6721

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

ام ااختذ  19ف2  نونبر   21 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي:            

السيد   وفتة  تسجيل  الشريك  قرر 

للبطتقة  الحتمل  الدان  نور  شتهي 

الشريك   .  I 318679رقم الوطحية 

ففف2 سهم وقبول اوزيعهت  املتلك ل 

زوجته    : التتلي  الشكل  على  لورثته 

سهم  8ف2  مدكر  نتداة  السيدة 

1586فI6، أمه  بطتقتهت الوطحية رقم 

سهم   334 السيدة فتطمة القوري، 

 ،I694923 رقم   الوطحية  بطتقتهت 

ابنته االنسة  فتاحة شتهي 486 سهم 

 972 شتهي،  محمد  السيد  ابحه  و 

سهم.

قرار رقم 2: الذي احص على متالي:       

درهم  فف,ففف.ف15  مبلغ  احرير 

الشركة  رأسمتل  من  محررة  الغير 

الجتري  الحستب  من  واملستخلصة 

الختتمي   بتلبيتن  املبين  للشركتء 

بتسم  19/12/31ف2  املختوم 

ودالك  الدان  نور  شتهي  الشريك 

بتستفتدة ورثته

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

انتقتل مهمة التسيير إلى السيد بلمتن 

مصطفى ، الحتمل للبطتقة الوطحية 

.I28538رقم ف

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 

فف.ففف.فف4  هو  الشركة  راسمتل 

درهم اقسم كتلتتلي:-بلمتن مصطفى 

200.000،00 درهم، فتطمة القوري 

شتهي  فتاحة  درهم،   33.400،00

شتهي  محمد  و  درهم   48.600،00

مدكر  ونتداة  درهم.   97.200،00

20.800،00 درهم.

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 

،نتداة  سهم  ففف2  بلمتن مصطفى 

 972 سهم محمد شتهي  8ف2  مدكر 

فتطمة   486 شتهي  فتاحة  سهم، 

القوري 334 سهم.

على  احص  الذي   :17 رقم  بحد 

متالي: احويل مهمة التسير إلى السيد 

للبطتقة  الحتمل   ، مصطفى  بلمتن 

.I28538الوطحية رقم ف

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتتريخ 25 نونبر 

19ف2 احت رقم 846.

487I

TGE FIDUS

Be ACTIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 168 ، فف8ف2، 

املحمداة املغرب

Be ACTIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الحسنية 1 

رقم ف77 العليت  - ف2883 املحمداة 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21347

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  4ف دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    Be ACTIVE الشريك الوحيد 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
رقم   1 الحسنية  اإلجتمتعي  مقرهت 

املحمداة  ف2883   - العليت   ف77 

نشتط  اوقيف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب الحسنية 
1 رقم ف77 العليت  - ف2883 املحمداة 

املغرب. 

و عين:

و  استيتو  املهدي   السيد ة( 
ميمون  اخالفة  درب   14 عحوانه ا( 

املغرب  مكحتس  ف6فف5  امحمد  بني 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتملحمداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1991.

488I

FIDUORGA

DATA PRESTATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

DATA PRESTATIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شقة رقم 

١ العمترة د٤ نجمة الجحوب  - ف 

الجدادة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.12979
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  دجحبر   16 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( عبد هللا ملحفي 
ففف.فف1 حصة اجتمتعية من أصل 
السيد  ة(   حصة لفتئدة   ففف.فف1 
داوب صيدو بتتريخ 16 دجحبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 17 بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24565.

489I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE DEROUICHI DAIMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
5ف1 زنقة وليلي حي السالم بركتن ، 

فف633، بركتن املغرب
STE DEROUICHI DAIMI  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : اجزئة 

الوحدة جدااني سيدي عبد املومن 
سعيداة بركتن - فف633 بركتن 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.3883

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  17 دجحبر  املؤرخ في 
شركة    STE DEROUICHI DAIMI
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعحوان  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 
الوحدة  اجزئة  اإلجتمتعي  مقرهت 
جدااني سيدي عبد املومن سعيداة 
بركتن املغرب نتيجة  فف633   - بركتن 

لعدم نجتح املشروع.
و عين:

داامي و  الرحيم   عبد  السيد ة( 
اكليم  يعقوب  والد  دوار  عحوانه ا( 
بركتن فف633 بركتن املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

اجزئة  وفي  19ف2  دجحبر   17 بتتريخ 

الوحدة جدااني سيدي عبد املومن 

بركتن  فف633   - بركتن  سعيداة 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 744/19.

Iف49

ميحترة فيحتنس جروب

ماجالن اوركنيزاسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ميحترة فيحتنس جروب

52 شترع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطتبق الرابع جليز مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

متجالن اوركحيزاسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 62 درب 

الحمتم املواسين  - فففف4 مراكش 

املفرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.16691

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

متجالن  الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمتلهت  مبلغ  اوركحيزاسيون  

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

62 درب الحمتم املواسين   اإلجتمتعي 

 : مراكش املفرب نتيجة ل  فففف4   -

بيع االصل التجتري.

62 درب  و حدد مقر التصفية ب 

فففف4   - مراكش  املواسين  الحمتم 

مراكش املغرب. 

و عين:

و  شتليحدر  فيليب   السيد ة( 

درب الحمتم املواسين   62 عحوانه ا( 

فففف4  مراكش املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

الحدود  اإلقتضتء  وعحد   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 

العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

: 62 درب الحمتم املواسين مراكش

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 162ف11.

491I

cabinet idrissi

STE FARHAOUI CAR

SARL A.U 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

 STE FARHAOUI CAR SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة ابن 

خلدون قطعة ف2 شترع بن الخطيب 

حي االزهر  - فففف3 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.FARHAOUI CAR SARL A.U

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات.

عحوان املقر االجتمتعي : اجزئة ابن 

خلدون قطعة ف2 شترع بن الخطيب 

حي االزهر  - فففف3 فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فرحتوي  اوسف  محمد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
فرحتوي  اوسف  محمد  السيد 

عحوانه ا( 68 زنقة عبد السالم عتمر 

حي االمل ملعب الخيل  فففف3 فتس 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

رقم  عحوانه ا(  السيد جهتد نداء 

21 زنقة 2 حتج احمد بوزبع حي االمل 

ملعب الخيل فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  بفتس   التجترية 

.M 1594/19 19ف2 احت رقم

492I

STE FIDLAMIAE SARL

LA RUCHE DELICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

LA RUCHE DELICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
موالي علي الشريف املسيرة 1 رقم 
246 الصخيرات  - ففف12 امترة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
233ف9.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 
 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمتلهت  مبلغ    RUCHE DELICES
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
اإلجتمتعي شترع موالي علي الشريف 
 - الصخيرات    246 رقم   1 املسيرة 
ففف12 امترة املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ الهدف اإلجتمتعي.
شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم   1 املسيرة  الشريف  علي  موالي 
امترة  ففف12   - الصخيرات    246

املغرب. 
و عين:

السيد ة( نتداة  بلحتج و عحوانه ا( 
اليوسفية الشرقية    51 رقم   4 بلوك 
الربتط املغرب كمصفي  ة(  فففف1 

للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بتلربتط  

19ف2 احت رقم ف349ف1.

493I

ste consulting dir SNC 

CHALLENGE CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ste consulting dir SNC
 24AV ALLAL BEN ABDELLAH ،

ففف51، الحتجب املغرب
  CHALLENGE CALL CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
الحسن 2 زنقة 13 رقم 19 الحتجب 

شترع الحسن 2 زنقة 13 رقم 19 
الحتجب ففف51 الحتجب املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
48931

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. CHALLENGE CALL CENTER
مركز   : بإاجتز  الشركة  غرض 

االاصتل.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
19 الحتجب  13 رقم  2 زنقة  الحسن 
 19 رقم   13 زنقة   2 الحسن  شترع 

الحتجب ففف51 الحتجب املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد نبيل اليرجي  :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  اليرجي   نبيل  السيد 
اجزئة اوبيهي زنقة 1 رقم 34 الحتجب 

ففف51 الحتجب املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  اليرجي   نبيل  السيد 
اجزئة اوبيهي زنقة 1 رقم 34 الحتجب 

ففف51 الحتجب املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 7فف5.

494I

AG.FIDUCIAIRE

ايزوالسيون بوغ ليفيسيونس 

اينيغجيتيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AG.FIDUCIAIRE

 BD ANOUAL RCE EL BARAKA

 5° ETG N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC

اازوالسيون بوغ ليفيسيونس 

اانيغجيتيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع 

انوال اقتمة البركة طتبق 5 رقم 21 - 

فففف6 وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.28847

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  نونبر   29 في  املؤرخ 

ليفيسيونس  بوغ  اازوالسيون  حل 

املسؤولية  ذات  شركة  اانيغجيتيك 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

 21 رقم   5 انوال اقتمة البركة طتبق 

وجدة املغرب نتيجة الزمة  فففف6   -

اقتصتداة في املحطقة الشرقية .

و عين:

و  زيتن  االله   عبد  السيد ة( 

زنقة حلب شترع محمد   3 عحوانه ا( 

املغرب  وجدة  فففف6  الستدس  

كمصفي  ة( للشركة.

السيد ة( هودة   عزة و عحوانه ا( 

عمترة  مكة  شترع  االداري  الحي 

5 فففف7 العيون املغرب  جمتل رقم 

كمصفي  ة( للشركة.

و  التهتمي  ححتن   السيد ة( 

عحوانه ا( حي الفالح بلوك 8 رقم 173 

كمصفي  املغرب  املحمداة  ف2883 

 ة( للشركة.
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و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
شترع  وفي  19ف2  نونبر   29 بتتريخ 
انوال اقتمة البركة طتبق 5 رقم 21 - 

فففف6 وجدة املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   17 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3785.

495I

afayad groupe

RIAD DAR BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

afayad groupe
 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
RIAD DAR BARAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت االجتمتعي ضبت�سي 

درب الجتمع رقم 5 - ف4فف4 مراكش 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

761ف1
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام تغيير  19ف2  نونبر   12 املؤرخ في 
 RIAD DAR» من  الشركة  تسمية 
 HOSTEL DAR» إلى   «BARAKA

. «BARAKA
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 297ف11.

496I

afayad groupe

RIAD  DAR BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة

afayad groupe
 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC

RIAD  DAR BARAKA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت االجتمتعي ضبت�سي 
درب الجتمع رقم 5 - ف4فف4 مراكش 

املغرب.
تغيير نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
761ف1.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام تغيير  19ف2  نونبر   12 املؤرخ في 
الضيتفة  «بيت  من  الشركة  نشتط 

 ريتض(» إلى «نزل الشبتب».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 397ف11.

497I

FIDUCIAIRE AKIF

SOLUZIONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
SOLUZIONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة رامي 
زنقة سبتة الطتبق 2 رقم 8 - فففف2 

الدارالبيضتء   املغرب .
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
2117ف3.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  نونبر   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.15  أي من  درهم»  «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.115  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722769.

498I

FIDA

سيالرك ديزاين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDA

 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA

MAROC

سيالرك دازاان شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 46 شترع 

زرقطوني طتبق 2 شقة 6 - فففف2  

الدار البيضتء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

29ف416.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  4ف دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

دازاان   سيالرك  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 

46 شترع زرقطوني  مقرهت اإلجتمتعي 

الدار  فففف2    -  6 شقة   2 طتبق 

البيضتء  املغرب نتيجة ل : رؤية غير 

واضحة للمشروع.

و حدد مقر التصفية ب 46 شترع 

فففف2    -  6 شقة   2 زرقطوني طتبق 

الدار البيضتء  املغرب. 

و عين:

اراندا مرسحتل  السيد ة( سيلفيت  

كمصفي  ة(  إسبتنيت  عحوانه ا(  و 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723276.

499I

NEJ-CONSULTING

أزوكا طرونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NEJ-CONSULTING

 Rrissia Rue Ghazawat Al

 Khandak N2 2Etage -Tanger ،

90070، TANGER MAROC

أزوكت طرونس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : الغرفة 
رقم 1ف شترع 12 رقم -1فطحجة- - 

فففف9 طحجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.48453

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  2ف دجحبر  املؤرخ في 

أزوكت طرونس شركة ذات املسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
-1ف رقم   12 شترع  1ف  رقم  الغرفة 

املغرب  طحجة  فففف9   - طحجة- 

الشركتء  إافتق  لحتيجة لعدم  نتيجة 

اإلمكتنيتت  إلى ضعف  ارجع  وسبب 

واملوارد املتلية لتمويل الشركة.

و عين:

السيد ة( محمد  أزوكت و عحوانه ا( 
-1ف رقم   12 شترع  1ف  رقم  الغرفة 

املغرب  طحجة  فففف9  طحجة- 

كمصفي  ة( للشركة.

أزوكت  عبدالحميد   السيد ة( 

شترع  1ف  رقم  الغرفة  عحوانه ا(  و 
طحجة  فففف9  -1فطحجة-  رقم   12

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

وفي الغرفة  19ف2  دجحبر  2ف  بتتريخ 
 - -1فطحجة-  رقم   12 شترع  1ف  رقم 

فففف9 طحجة املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8575.

Iفف5
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QUALICIA CONSULTING

 SOCIETE MAROCAINE DE

 REPARATION PETROLIERE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمتل الشركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

 REPARATION PETROLIERE

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شقة رقم 

8ف الطتبق الرابع عمترة 3ف التقوى 

، قسمة 1ف ، قرطبة مكحتس املغرب 

شقة رقم 8ف الطتبق الرابع عمترة 

3ف التقوى ، قسمة 1ف ، قرطبة 

مكحتس املغرب فففف5 مكحتس 

املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.36761

العتم  الجمع  بمقت�سى 

نونبر   26 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

الشركة  رأسمتل  رفع  ام  19ف2 

درهم»  «فف,ففف.فف5  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «فف,ففف.فف1  من  أي 

  : طريق  عن  درهم»  «فف,ففف.فف6 

اقدام حصص نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 5157.

1Iف5

AUDIT ET CONSEIL 2ف1ف

EQUADOR CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

EQUADOR CAFE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 12 ممر 

صبري بوجمعة الطتبق 1 الرقم 6 - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

449851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.EQUADOR CAFE

غرض الشركة بإاجتز : شراء, بيع, 

احميص و اكييف  استيراد,  اصدار, 

و  االزمة النتتجهت  املعدات  و  القهوة 

تسويقهت..

ممر   12  : عحوان املقر االجتمتعي 

 -  6 الرقم   1 صبري بوجمعة الطتبق 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : ابراهيم  رزيق  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد رزيق ابراهيم عحوانه ا( 26 
حي   3 شقة   2 زنقة اسفودال طتبق 

بيرجي فففف2 الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رزيق ابراهيم عحوانه ا( 26 
حي   3 شقة   2 زنقة اسفودال طتبق 

بيرجي فففف2 الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722187.

2Iف5

MOGADOR CONSULTING

DIYAFAT ZOHOUR
شركة التضتمن

حل شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

DIYAFAT ZOHOUR شركة 

التضتمن في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي محل 

اجتري جحتن دوار اات كلول اتملست 

- ففف44 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.3499

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  دجحبر  9ف  في  املؤرخ 

 DIYAFAT التضتمن  شركة  حل 

ZOHOUR  مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
كلول  اات  دوار  جحتن  اجتري  محل 

املغرب  الصويرة  ففف44   - اتملست 

املتلية  الوضعية  ادهور   : ل  نتيجة 

التعتمل  على  القدرة  وعدم  للشركة 

مع املصتريق بمختلف انواعهت..

محل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اجتري جحتن دوار اات كلول اتملست 

- ففف44 الصويرة املغرب. 

و عين:
السيد ة( فتطمة الزهراء  شتعري 
السقتلة   اجزئة   1344 عحوانه ا(  و 
ففف44 الصويرة املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
محل   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 
اجتري جحتن دوار اات كلول اتملست 

الصويرة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 18 بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف36.

3Iف5

PACIOFIS

INTERIEUR MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

INTERIEUR MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقتمة 
العمراني شترع محمد الختمس 

الطتبق الستدس الشقة رقم ب - 
فففف6 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.24385
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  أكتوبر  1ف  في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ    INTERIEUR MAROC
وعحوان  درهم  ففف.فف2  رأسمتلهت 
العمراني  اقتمة  اإلجتمتعي  مقرهت 
الطتبق  الختمس  محمد  شترع 
فففف6   - ب  رقم  الشقة  الستدس 
استحتلة    : نتيجة ل  املغرب  وجدة 

احقيق الغرض االجتمتعي للشركة.



1ف3 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

اقتمة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الختمس  محمد  شترع  العمراني 

 - ب  رقم  الشقة  الستدس  الطتبق 

فففف6 وجدة املغرب. 

و عين:

  vicente cuisinier السيد ة( 

دي  نوبيت  ببيال  عحوانه ا(  و   cees

كتستيون كتيي ستنطت بتربترا رقمف1 

كمصفي  اسبتنيت  فتلونسيت  ففف46 

 ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3689.

4Iف5

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE TRANSPORT

OUJADDI IKHWANE SARL
إعالن متعدد القرارات

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE TRANSPORT

 OUJADDI IKHWANE SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: مداحة 

الوحدة بلوك S/N العيون  - فففف7 

العيون املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.16933

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 13 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 
الحتلي  االجتمتعي  املقر  احويل  ام 
 S/N للشركة من مداحة الوحدة بلوك
العيون املغرب إلى   فففف7   - العيون 
زنقة الفوة الشقة السلفية   14 رقم 

العيون - فففف7 العيون املغرب.
قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة  امت 
و  نشتط الشركة الحتلي بيع و شراء 

اوزيع جميع أنواع امللح.
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
على  احص  الذي  2ف:  رقم  بحد 

متالي: اوسيع النشتط
على  احص  الذي  3ف:  رقم  بحد 

متالي: نقل املقر
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 12 دجحبر 

19ف2 احت رقم ف1ف3.
5Iف5

AUDIT ET CONSEIL 2ف1ف

GRID SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

AUDIT ET CONSEIL 2010
 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

GRID SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 12 ممر 
صبري بوجمعة الطتبق 5 رقم 6 - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
7ف4156.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 11 شتحبر 19ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
الطتبق  بوجمعة  صبري  ممر   12»
البيضتء  الدار  فففف2   -  6 رقم   5
بتب  سكني  مجمع   3» إلى  املغرب» 

انت�سي ج ه ف1 الطتبق 3 الشقة 53 - 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

3ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 715622.

6Iف5

FMCOMPTA - Comptable Agréé

OPTI LED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

OPTI LED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بتب 

كتليفورنيت عمترة الحتفورة الطتبق 

السفلي شقة 1ف طريق مكة - 

ف15ف2 الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

9فف451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OPTI  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.LED

بيع   -  : بإاجتز  الشركة  غرض 

اللوازم و األدوات الكهربتئية،  وشراء 

والترصيص و املبردات الهوائية

- هحدسة وأشغتل التيتر الكهربتئي

- استيراد واصدار.

بتب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الطتبق  الحتفورة  عمترة  كتليفورنيت 

السفلي شقة 1ف طريق مكة - ف15ف2 

الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف3  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد محمد طيب :  ف99 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف99    : زراط  املولى  السيد عبد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف2ف.1    : صيد  اتسين  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  طيب  محمد  السيد 

5ف  شقة   141 عمترة  سيتي  كولف 

 27182 بوسكورة  الخضراء  املداحة 

الدارالبيضتء املغرب.

السيد عبد املولى زراط عحوانه ا( 

 14 مجموعة  هللا  فضل  اجزئة   18

ف2882 املحمداة املغرب.

عحوانه ا(  صيد  اتسين  السيد 

مدخل   7 مجموعة  الوحدة  إقتمة 

ف45ف2  الحي الحسني   14 شقة  ف5 

الدارالبيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  طيب  محمد  السيد 

5ف  شقة   141 عمترة  سيتي  كولف 

 27182 بوسكورة  الخضراء  املداحة 

الدارالبيضتء املغرب

السيد عبد املولى زراط عحوانه ا( 

 14 اجزئة فضل هللا مجموعة    18

ف2882 الدار البيضتء املغرب

عحوانه ا(  صيد  اتسين  السيد 

إقتمة الوحدة مجموعة 7 مدخل ف5 

شقة 14 الحي الحسني ف45ف2 الدار 

البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

احت رقم  اإلاداع ام  19ف2  دجحبر 

بتملركز الجهوي لإلستثمتر(.

7Iف5
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FOUZMEDIA

 SOCIETE LA FRANCAISE

 DES VENTES

 IMPORTATION

 ET EXPORTATION

INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضتفة تسمية اجترية أو شعتر 

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE LA FRANCAISE

 DES VENTES IMPORTATION

 ET EXPORTATION

INTERNATIONALE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

 DD 20 :وعحوان مقرهت االجتمتعي

كوسيحتب - - سيدي سليمتن املغرب.

«إضتفة تسمية اجترية أو شعتر»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

9ف27.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

اقرر  19ف2  شتحبر  9ف  في  املؤرخ 

إضتفة شعتر اجتري للشركة وهو:

 SOCIETE LA FRANCAISE

 DES VENTES IMPORTATION

 ET EXPORTATION

INTERNATIONALE

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

5ف  بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف279/2.

8Iف5

الوحيدة للبحتء

ALWAHIDA LILBINAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

الوحيدة للبحتء

حي االزدهتر رقم 2 درب 9 بالد ختتر 

وسالن مكحتس ، فففف5، مكحتس 

املغرب

ALWAHIDA LILBINAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

االزدهتر رقم 2 درب 9 بالد ختتر 

وسالن مكحتس - فففف5 مكحتس 

MAROC

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

48963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ALWAHIDA LILBINAE

اشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة او البحتء.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ختتر  بالد   9 درب   2 رقم  االزدهتر 

مكحتس  فففف5   - مكحتس  وسالن 

.MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

الوزاني  الجبتر  عبد  السيد 

بقيمة  حصة  ففف.1    : الشتهدي  

فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الوزاني  الجبتر  عبد  السيد 

الشتهدي  عحوانه ا( مجموعة 2 زنقة 

15 رقم 8 البيطت ضهر الخميس فتس 

.MAROC فففف3 فتس

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  الجبتر  عبد  السيد 

الشتهدي  عحوانه ا( مجموعة 2 زنقة 

15 رقم 8 البيطت ضهر الخميس فتس 

MAROC فففف3 فتس

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 83ف5.

9Iف5

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة العيون الستقية 

الحمراء

AM LAGTA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة 

العيون الستقية الحمراء

صحدوق البراد 2266 ، فففف7، 

العيون املغرب

AM LAGTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي القدس 

اجزئة الوفتق فف15 رقم 943  - 

فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

167ف3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AM  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.LAGTA

غرض الشركة بإاجتز : الخدمتت 

العتمة  التجترة  املختلفة  االشغتل  و 

االستراد و التصدار.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

رقم  فف15  الوفتق  اجزئة  القدس 

943  - فففف7 العيون املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : لبيهي   البشير  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  لبيهي   البشير  السيد 

حي القدس اجزئة الوفتق فف15 رقم 

943  فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  لبيهي  البشير  السيد 

حي القدس اجزئة الوفتق فف15 رقم 

943  فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 16 دجحبر 

19ف2 احت رقم 42/19ف3.

Iف51

LAMAF SARL

 PROMOCONSTRUCTION

BENI DRAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

LAMAF SARL

 15RUE JAMAL EDDINE

 AFGHANI 2EME ETAGE APPART

 3 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 PROMOCONSTRUCTION

BENI DRAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي السالم 

بني درار  - ف35ف6 بني درار  املغرب.
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افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف267.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر  4ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( فتيحة  نتصري 

ف2  أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف1 

محمد  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

بولغشة  بتتريخ 4ف نونبر 19ف2.

افويت السيد  ة( فتيحة  نتصري 

ف2  أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف1 

رضوان   السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

زيتني  بتتريخ 4ف نونبر 19ف2.

ايداغ  فوزية   افويت السيد  ة( 

ف2  أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف2 

محمد  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

بولغشة  بتتريخ 4ف نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   11 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3688.

511I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

THERINAS SANTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .5ف

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

THERINAS SANTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف5 شترع 

الفتايت الطتبق الثتني رقم -2ف

طحجة - فففف9 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

2435ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.THERINAS SANTE

استيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

وتسويق املكمالت الغدائية .

ف5 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

الفتايت الطتبق الثتني رقم -2فطحجة 

- فففف9 طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد الراشدي جواد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ففف1   : جواد  الراشدي  السيد 

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد الراشدي جواد عحوانه ا( 

5ف  مهتامت غتندي الطتبق  69 شترع  

شقة 37 فففف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الراشدي جواد عحوانه ا( 

5ف  مهتامت غتندي الطتبق  69 شترع  

شقة 37 فففف9 طحجة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228724.

512I

marrakech finance

 UNIVERSITE

 INTERNATIONALE DE

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

 UNIVERSITE INTERNATIONALE

DE MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي عمترة 

اطل�سي ا 1 الطتبق 5 شقة رقم 

15 شترع عالل الفت�سي  - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1121ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 UNIVERSITE INTERNATIONALE

.DE MARRAKECH

:  مؤسسة  غرض الشركة بإاجتز 

التعليم العتلي.

عمترة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 15 شقة رقم   5 الطتبق   1 اطل�سي ا 

شترع عالل الفت�سي  - فففف4 مراكش 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد نور الدان مؤدب :  ففف.1 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد نور الدان مؤدب عحوانه ا( 
قطتع 24 بلوك او رقم 13 حي الريتض  

فف1ف1 الربتط املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدان مؤدب عحوانه ا( 
قطتع 24 بلوك او رقم 13 حي الريتض 

فف1ف1 الربتط املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم ف33ف11.
513I

العبدالوي لالشغتل املحتسبتية

 STE FINITION-RIM DES
TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

العبدالوي لالشغتل املحتسبتية
عمترة نوميدات شترع محمد الختمس 

الطتبق 2الشقة3 اتزة ، ففف35، 
اتزة املغرب

 STE FINITION-RIM DES
 TRAVAUX DIVERS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
املحتزه رقم -8ف1اتزة- - ففف35 اتزة 

املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.1418

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.فف3 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.فف4  إلى  درهم» 
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أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بتتزة   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 9ف8.

514I

 bureau d’études ,conseils et d’ingenierie de

developpement

 SCHUMAN PLATRE
شومتن بالار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 bureau d›études ,conseils et

d›ingenierie de developpement

 hay el bahja marrakech ، 35

40123، marrakech maroc

SCHUMAN PLATRE شومتن بالار 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي اكودار 

زنقة هتبري اات اورير الحوز - 

فففف4 اات اورير مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

693فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

SCHUMAN PLATRE شومتن بالار.

اشغتل   -  : غرض الشركة بإاجتز 

البحتء

- الجبص و املصحوعتت الجبسية

- الصبتغة و الداكور.

عحوان املقر االجتمتعي : حي اكودار 
زنقة هتبري اات اورير الحوز - فففف4 

اات اورير مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد جواد اات دحمتن :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
دحمتن  اات  جواد  السيد 
اورير  اات  امواوارن  حي  عحوانه ا( 

الحوز فففف4 اات اورير املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
جواد  دحمتن  اات  السيد 
اورير  اات  اموازارن  حي  عحوانه ا( 

الحوز فففف4 اات اورير املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   28 بتتريخ  بمراكش   التجترية 

19ف2 احت رقم ف987ف1.

515I

afaqconseil

NADAR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
NADAR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 257 الحي 
الصحتعي سيدي غتنم الطتبق الثتني 

رقم 9 مراكش - فففف4 مراكش 
مغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

33ف99.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( كريم  الشراابي 

من  اجتمتعية  حصة   32 الحسيني 

السيد  ة(  فف2 حصة لفتئدة   أصل 

6ف  بن العودة بتتريخ  عبداللطيف   

دجحبر 19ف2.

بن  أحمد   السيد  ة(   افويت 

من  اجتمتعية  حصة   34 العودة 

السيد  ة(  فف2 حصة لفتئدة   أصل 

6ف  بتتريخ  العودة  بن  عبداللطيف  

دجحبر 19ف2.

املجرب  عمر  السيد  ة(  افويت 

فف2  حصة اجتمتعية من أصل   34

حصة لفتئدة  السيد  ة( عبداللطيف  

بن العودة بتتريخ 6ف دجحبر 19ف2.
البراوي  أنس   السيد  ة(  افويت 

فف2  حصة اجتمتعية من أصل   32

حصة لفتئدة  السيد  ة( عبداللطيف  

بن العودة بتتريخ 6ف دجحبر 19ف2.

عبدالحق   السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية من   34 اات حدو 

السيد  ة(  فف2 حصة لفتئدة   أصل 

6ف  بتتريخ  العودة  بن  عبداللطيف  

دجحبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 323ف11.

516I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

S.T.L.D.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشتط الشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتن زنقة انبع رقم 32 العيون ، 

فففف7، العيون املغرب

S.T.L.D.A  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت االجتمتعي شترع 

امللعب البلدي املسيرة الخضراء  - 

فففف7 العيون املغرب.

تغيير نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

5ف157.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام تغيير  19ف2  ف1 دجحبر  املؤرخ في 

البضتئع  «نقل  من  الشركة  نشتط 

لحستب الغير 

التجهيزات « إلى «الشراء 

البيع 

املتتجرة 

الحيكوص

معدات  في  والتصدار  االستيراد 

العلومتاية  واالجهزة  املكتاب 

الحقتل  والهتاف  وااللكترونية 

واالجهزة السمعية البصرية».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 17 دجحبر 

19ف2 احت رقم 51/19ف3.

517I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

S.T.L.D.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتن زنقة انبع رقم 32 العيون ، 

فففف7، العيون املغرب

S.T.L.D.A شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

امللعب البلدي املسيرة الخضراء  - 

فففف7 العيون املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

5ف157.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  دجحبر  ف1  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( زلخة ابت اسحتق 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

مصطفى  بويكحيفن بتتريخ ف1 دجحبر 

19ف2.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 17 دجحبر 

19ف2 احت رقم 51/19ف3.

518I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة اتفياللت ملحقة 

ورزازات

 STE NEWAY TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة 
اتفياللت ملحقة ورزازات

شترع موالي رشيد عمترة دادس 
الطتبق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب
  STE NEWAY TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم فف4 

شترع بئر انزران  - فف458 احغير 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.7585
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 19ف2 اقرر حل 
  STE NEWAY TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
فف4 شترع بئر  مقرهت اإلجتمتعي رقم 
انزران  - فف458 احغير املغرب نتيجة 

لعدم احقيق هدف الشركة .
و عين:

و  اولحستان   هشتم    السيد ة( 
شترع بئر انزران   فف4  رقم  عحوانه ا( 
كمصفي  ة(  املغرب  احغير  فف458 

للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
رقم  وفي  19ف2  أكتوبر   15 بتتريخ 
فف4 شترع بئر انزران  - فف458 احغير 

املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
25 نونبر  بتتريخ  االبتدائية بورزازات  

19ف2 احت رقم ف233.

519I

ABENN AUDIT & CONSEIL

اليكوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

اليكوب  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة عمر 

 B الخيتم وزنقة البحفسج عمترة

شقة 4 طتبق 1 املحظر الجميل  - 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

7ف4162.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  شتحبر  ف3  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ففف.1 

«ففف.ففف.1 درهم» إلى «ففف.ففف.2 

مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723797.

Iف52

CABINET BAHMAD

M TECH INSTITUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 

ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش 

إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 

ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش، 

فففف4، مراكش املغرب

M TECH INSTITUTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 
مراكش بالزا عمترة د1 شقة21، 
الطتبق الثتني، جليز  - فففف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1155ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TECH INSTITUTE
التعليم   : بإاجتز  الشركة  غرض 
والثتنوي  االبتدائي  أشكتله،  بجميع 

والعتلي والتقني والتجتري.
إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
شقة21،  د1  عمترة  بالزا  مراكش 
فففف4   - جليز   الثتني،  الطتبق 

مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
سليطين  سني  نبيل  السيد 
اجزئة  امرشيش  م  ح  عحوانه ا( 
مراكش  فففف4  7ف2   رقم  الحمراء 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
سليطين  سني  نبيل  السيد 
اجزئة  امرشيش  م  ح  عحوانه ا( 
مراكش  فففف4  7ف2   رقم  الحمراء 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 1ف4ف11.

521I

ABENN AUDIT & CONSEIL

اليكوب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

اليكوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة عمر 

 B الخيتم وزنقة البحفسج عمترة

شقة 4 طتبق 1 املحظر الجميل - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

7ف4162.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في ف3 شتحبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

البحفسج  وزنقة  الخيتم  عمر  «زنقة 

املحظر   1 طتبق   4 شقة   B عمترة 

البيضتء  الدار  فففف2   - الجميل 

عبو  بن  والد  «دوار  إلى  املغرب» 

جمتعة سيدي املكي - 26114 برشيد  

املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723797.

522I
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE NET STORE S.A.R.L

D’AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 STE NET STORE S.A.R.L D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي سيدي 

عثمتن زااو فف629 الحتظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.5515

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  12 دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE NET STORE الشريك الوحيد 

رأسمتلهت  مبلغ    S.A.R.L D’AU

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف15 

زااو  عثمتن  سيدي  حي  اإلجتمتعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  الحتظور  فف629 

عدم القيتم بأي نشتط اجتري.

و حدد مقر التصفية ب حي سيدي 

عثمتن زااو فف629 الحتظور املغرب. 

و عين:

و  مهرية  محمد   السيد ة( 

زااو  عثمتن  سيدي  حي  عحوانه ا( 

فف629 الحتظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : الحتظور

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلحتضور  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 3531/3532.

523I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة اتفياللت ملحقة 

ورزازات

STE AMDGHOUSS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة 

اتفياللت ملحقة ورزازات

شترع موالي رشيد عمترة دادس 

الطتبق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب

STE AMDGHOUSS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 191 

اجزئة الوفتء  - فف458 احغير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.5111

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  26 شتحبر  املؤرخ في 

STE AMDGHOUSS SARL  شركة 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

اجزئة   191 رقم  اإلجتمتعي  مقرهت 

الوفتء  - فف458 احغير املغرب نتيجة 

لعدم احقيق هدف الشركة .

و عين:

و  اورخو   حستان    السيد ة( 

الوفتء   اجزئة   191 رقم  عحوانه ا( 

كمصفي  ة(  املغرب  احغير  فف458 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 26 شتحبر 19ف2 وفي رقم 191 

اجزئة الوفتء  - فف458 احغير املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   25 بتتريخ  االبتدائية بتحغير  

19ف2 احت رقم 249.

524I

zagora consulting sarl

ZAGORA VIAJES
شركة التضتمن

تغيير تسمية الشركة

zagora consulting sarl

رقم 119  شترع محمد الختمس ، 

فف479، زاكورة املغرب

ZAGORA VIAJES شركة التضتمن

وعحوان مقرهت االجتمتعي حي درعة - 

فف479 زاكورة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

5ف25

 بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 21 نونبر 19ف2 ام تغيير 

 ZAGORA» تسمية الشركة من

PARADIS TOUA-» إلى «VIAJES

. «REG

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

18 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بزاكورة  

19ف2 احت رقم 218.

525I

STE DOMICILE CONSEIL

STE ORIENT PLUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

STE ORIENT PLUS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

ملوية اجزئة الهبري رقم 4، الطتبق 

الرابع جرسيف. - فف351 جرسيف 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

1ف11.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  اونيو  ف1  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

بركتش   اتسين   افويت السيد  ة( 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 

فف5 حصة لفتئدة  السيد  ة( غزالن  

بوطيور بتتريخ ف1 اونيو 19ف2.

السالم  عبد  السيد  ة(  افويت 

من  اجتمتعية  حصة  فف5  بركتش 

السيد  لفتئدة   حصة  فف5  أصل 

اونيو  ف1  بتتريخ  بوطيور  غزالن   ة( 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بجرسيف  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف718/2.

526I

-- STE

 FORSSAN AL JANOUB DE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

رقم 5 زنقة قتسم السمترة ، 

ففف72، السمترة املغرب

 FORSSAN AL JANOUB DE

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 175 

مكرر شترع بئر انزران السمترة - 

ففف72 السمترة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 FORSSAN AL JANOUB DE

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإاجتز : بيع وشراء 

بتلجملة  الغذائية  املواد  واوزيع 

والتقسيط.
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عحوان املقر االجتمتعي : رقم 175 
 - السمترة  انزران  بئر  شترع  مكرر 

ففف72 السمترة املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
الفياللي  أحمد  سيدي  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
الفياللي  أحمد  سيدي  السيد 
شترع الحزام حي  ف3  رقم  عحوانه ا( 

الوحدة 2  ففف72 العيون املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفياللي  أحمد  سيدي  السيد 
شترع الحزام حي  ف3  رقم  عحوانه ا( 

الوحدة 2  ففف72 العيون املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلسمترة  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 9ف2.

527I

STE DOMICILE CONSEIL

STE ORIENT PLUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
STE ORIENT PLUS SARL   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

ملوية اجزئة الهبري رقم 4، الطتبق 
الرابع جرسيف. - فف351 جرسيف 

املغرب.
تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
1ف11.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام تعيين  19ف2  اونيو  ف1  املؤرخ في 
السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

بوطيور غزالن  كمسير آخر

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بجرسيف   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف718/2.

528I

CABINET BAHMAD

EMMA WANG MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 

ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش 

إقتمة مراكش بالزا عمترة د 1 شقة 

ب 21 الطتبق الثتني جليز مراكش، 

فففف4، مراكش املغرب

 EMMA WANG MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

مراكش بالزا عمترة د1 شقة 21، 

الطتبق الثتني، جليز  - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1159ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EMMA : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.WANG MOROCCO

استيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

سلع  كل  وبيع  شراء  واصدار، 

الداكور، األثتث، املالبس، محتوجتت 

وخترج  داخل  واملوضة،  الداكور 

البلد.

إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 ،21 شقة  د1  عمترة  بالزا  مراكش 

فففف4   - جليز   الثتني،  الطتبق 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

مترك  جتك  الكستندر  السيد 

اوبيليم عحوانه ا( 2556 شترع ستنت 

مونتراتل    ف1129  ايست   كتثرين 

كحدا.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

مترك  جتك  الكستندر  السيد 

اوبيليم عحوانه ا( 2556 شترع ستنت 

كتثرين ايست  ف1129 مونتراتل   كحدا

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 416ف11.

529I

fadoua oualkadi comptable

 SOCIETE LOGI JUST FOR

YOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fadoua oualkadi comptable

 4RUE LALLA FATIMA ZAHRA

 ،VN ETG 2 BUREAU 10 ، 30000

فتس املغرب

 SOCIETE LOGI JUST FOR YOU

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 

 ESPACE RIAD FES II 1ER

 ETAGE BUREAU N°1 RUE

 LIBOUDROUM AVENUE ALLAL

 BEN  ABDELLAH; FES - 30000

FES MAROC

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 SOCIETE LOGI JUST FOR YOU

.SARL AU

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURE SANS

.CHAUFFEUR

 :  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 ESPACE RIAD FES II 1ER

 ETAGE BUREAU N°1 RUE

 LIBOUDROUM AVENUE ALLAL

 BEN  ABDELLAH; FES - 30000

.FES MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف5  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

حموز  الفياللي  عصتم  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.5    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

حموز  الفياللي  عصتم  السيد 

عمترة  كتليفورنيت  بتب  عحوانه ا( 

الريحتن طتبق 5 شقة 24 طريق مكة 

فففف2 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب.
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

حموز  الفياللي  عصتم  السيد 

عمترة  كتليفورنيت  بتب  عحوانه ا( 

الريحتن طتبق 5 شقة 24 طريق مكة 

فففف2 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف84/2ف4.

Iف53

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

PERFOMINES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطتبق الثتلث شترع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، فف524، الريش 

املغرب

PERFOMINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بحي 

لحروش الجداد الشرق  كرامة - 

فف524 الريش املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

.1889

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر  5ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( محمد اوخر�سى 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 

ادار   السيد  ة(  فف5 حصة لفتئدة  

بوخرسة بتتريخ 5ف نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   21 بتتريخ  االبتدائية بميدلت  

19ف2 احت رقم 196.

531I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LIDI TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمترة 91 الحي الحسني 

محطقة األنشطة االقتصتداة ، 

فف463، اليوسفية املغرب

LIDI TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

السمترة زنقة 12 رقم 37 - فف463 

اليوسفية املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

2571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIDI  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TRAV

أشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة والبحتء

أعمتل التركيب الكهربتئية 

ممول الحفالت.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

فف463   -  37 رقم   12 السمترة زنقة 

اليوسفية املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

  : أميمة  الوليدي مفهوم  السيدة 

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

  : مروة  مفهوم  الوليدي  السيدة 

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

أميمة  مفهوم  الوليدي  السيدة 

ابن  زنقة  القدس  حي  عحوانه ا( 

141 فف463 اليوسفية  اتشفين رقم 

املغرب.

مروة  مفهوم  الوليدي  السيدة 

عحوانه ا( 32 زنقة فلورنس الشقة 1 

املحيط ف1فف1 الربتط املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

أميمة  مفهوم  الوليدي  السيدة 

ابن  زنقة  القدس  حي  عحوانه ا( 

141 فف463 اليوسفية  اتشفين رقم 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتليوسفية   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 651.

532I

sud boujdour negoce

NEGOCIA PESCADOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

sud boujdour negoce

 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

ففف71، بوجدور املغرب

NEGOCIA PESCADOS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

محمد الختمس رقم 23 بوجدور - 

ففف71 بوجدور املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

69فف3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.NEGOCIA PESCADOS

بيع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

األسمتك املحتر فواكه البحر اصدار 

و استيراد اجترة عتمة.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 - بوجدور   23 رقم  الختمس  محمد 

ففف71 بوجدور املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد عبد هللا لحميدي :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 الشركة عبد هللا لحميدي : ففف1 

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

لحميدي  هللا  عبد  السيدة 

لفيكتت  زنقة  النهضة  حي  عحوانه ا( 

رقم 17  ففف71 بوجدور املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

لحميدي  هللا  عبد  السيد 

لفيكتت  زنقة  النهضة  حي  عحوانه ا( 

رقم 17  ففف71 بوجدور املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 5ف دجحبر 

19ف2 احت رقم 2956/19.

533I

امغتر عبد الغتفور

PANOJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

امغتر عبد الغتفور

شترع الجيش امللكي اقتمة الحور رقم 

1 الطتبق االول اطوان ، ففف93، 

اطوان املغرب
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PANOJA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مرايل كتبو 

نغرو اقتمة الكتسيت الطتبق االول 

رقم 11 جمتعة املضيق الفحيدق  - 

ففف93 مرايل املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.8323

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  نونبر   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ففف.1 

«ففف.ففف.3 درهم» إلى «ففف.ففف.4 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

13 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6435.

534I

شركة محتسبة صتام

 GOOSSENS CONSULTING

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

شركة محتسبة صتام

شترع الدرفوفي عمترة السعتدة 

الطتبق الثتلث رقم 6 ، فففف6، 

وجدة مغرب

 GOOSSENS CONSULTING

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي طريق 

سيدي احى 49 اجزئة القدس 

الطتبق الثتني رقم  3 - فففف6 

وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

34481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 GOOSSENS CONSULTING

.SARL AU

-مركز   : بإاجتز  الشركة  غرض 

االاصتالت

-وكتلة االاصتالت واالشهتر

-استشترات اجتمتعية.

طريق   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

سيدي احى 49 اجزئة القدس الطتبق 

الثتني رقم  3 - فففف6 وجدة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف2  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

  HANS GOOSSENS : السيد 

فف2 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 HANS GOOSSENS السيد 

عحوانه ا( - - - بلجيكت.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 HANS GOOSSENS السيد 

عحوانه ا( - - - بلجيكت

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم 3763.

535I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

OUBNA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-4ف زنقة جبل طترق، إقتمة جبل 

طترق، الطتبق الرابع رقم 9 ، 

فففف9، طحجة املغرب

OUBNA SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

الستنية القدامة - فففف9 طحجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.49459

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر  9ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 OUBNA الوحيد  الشريك  ذات 

درهم  ففف.1  مبلغ رأسمتلهت    SARL

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الستنية 

املغرب  طحجة  فففف9   - القدامة 

نشتط  اي  وجود  لعدم   : ل  نتيجة 

اجتري.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

فففف9 طحجة   - الستنية دار لعليقة 

املغرب. 

و عين:

السيد ة( لحسن  ابحت و عحوانه ا( 

طحجة  فففف9  حي الستنية القدامة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضتء  وعحد   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 

العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 5ف84.

536I

beroc conseil

CHALLENGE PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

CHALLENGE pharma شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

غيثة رقم 63 عمترة 6 أات سقتطو 2 

طريق إاموزار فتس - فففف3 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

61289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.CHALLENGE pharma

غرض الشركة بإاجتز : بيع األالت 
اجتري  ووسيط  الطبية  واملعدات 

وجميع أنواع املعتمالت.

إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

أات سقتطو   6 عمترة   63 غيثة رقم 

2 طريق إاموزار فتس - فففف3 فتس 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد بلغمي مصطفى 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد بلغمي مصطفى عحوانه ا( 

أات   6 عمترة   63 رقم  غيثة  إقتمة 

فتس  إاموزار  طريق   2 سقتطو 

فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلغمي مصطفى عحوانه ا( 

أات   6 عمترة   63 رقم  غيثة  إقتمة 

فتس  إاموزار  طريق   2 سقتطو 

فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 48ف4.

537I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

TINGIS INFO
إعالن متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

TINGIS INFO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 157 

شترع, القدس اجزئة املجد الطتبق 

االول شقة رقم 6 البراد رقم 64 

العوامة طحجة - فففف9 طحجة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.73963

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 26 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

افويت الحصص

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

استقتلة مسير و تعيين مسيرة جدادة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 

بهت  اات  املجيد  عبد  السيد  فوت 

اادارفف1 حصة اجتمتعية من فئة 

درهم للحصة الواحدة لفتئدة  فف1 

السيدة سعيدة وخست�سي

على  احص  الذي   :12 رقم  بحد 

املجيد  عبد  السيد  استقتلة  متالي: 

اات بهت اادار كمسير لشركة و تعيين 

كمسيرة  وخست�سي  سعيدة  السيدة 

جدادة 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228675.

538I

شركة فيدوسو

 STE DISENO MODELOS

SARL
إعالن متعدد القرارات

شركة فيدوسو

2ف1 شترع املوحدان الحسيمة ، 

ففف32، الحسيمة املغرب

ste diseno modelos sarl «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: شترع 

ختلد بن الوليد رقم 5 الحسيمة - 

ففف32 الحسيمة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

69ف2.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 25 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

افويت حصص اجتمتعية

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

اضتفة مسير اخر للشركة

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

احقين القتنون االست�سي للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 
الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 
في راس متل  مستهمة الشيخ ميلود  
و  درهم  فف.فففف6  بمبلغ  الشركة 
فف.فففف14  بمبلغ  محمد  بالهتج 

درهم
بحد رقم 7: الذي احص على متالي:  
فف6  ميلود  الشيخ  السيد  امتلك 
فف14  حصة و السيد محمد بالهتج 

حصة من مجموع حصص الشركة
على  احص  الذي   :43 رقم  بحد 
متالي: ام تعيين السيد محمد بالهتج 

كمسير جداد للشركة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 18 بتتريخ  بتلحسيمة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 9ف6.
539I

CABINET CADRE CONSEIL

 SAU. SL IMPORT - EXPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 SAU. SL IMPORT - EXPORT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قصر 
مصي�سي ألحيف احغير -  52452 

احغير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.9453

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  2ف دجحبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SAU. SL IMPORT الشريك الوحيد 
EXPORT SARL AU -  مبلغ رأسمتلهت 
مقرهت  وعحوان  درهم  فف,ففف.ف5 
ألحيف  مصي�سي  قصر  اإلجتمتعي 

احغير املغرب نتيجة   52452   - احغير 

ل : عدم احقيق الغرض الدي انشأت 

من أجله الشركة..

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 52452   - احغير  ألحيف  مصي�سي 

احغير املغرب. 

و عين:

السيد ة( احمد  اللكي  و عحوانه ا( 

قصر مصي�سي ألحيف احغير  52452 

احغير املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بورزازات  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 2282.

Iف54

ادكو كونسيل

OPEN PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

ادكو كونسيل

26 حي الريحتن الطتبق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، ف55ف2، الدار البيضتء 

املغرب

OPEN PLUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 7 زنقة 

موريس رافتل بتلفيدر - ف33ف2 

الدارالبيضتء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.157119

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  دجحبر  4ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

هشتم أجكيني  افويت السيد  ة( 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.1 

ففف.1 حصة لفتئدة  السيد  ة( رشيد  

أجكيني بتتريخ 4ف دجحبر 19ف2.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723559.

541I

ادكو كونسيل

FORUM CONCET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحتن الطتبق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، ف55ف2، الدار البيضتء 

املغرب

FORUM CONCET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 197 

شترع املقتومة طتبق 6 الدارالبيضتء 

ف5فف2 الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

9ف5ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.FORUM CONCET

غرض الشركة بإاجتز : مطعم.

 197  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

الدارالبيضتء   6 شترع املقتومة طتبق 

ف5فف2 الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد بدر عبد املحعم 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد بدر عبد املحعم عحوانه ا( 

اجزئة ححتن رقم 8ف سيدي معروف 

ف52ف2 الدارالبيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر عبد املحعم عحوانه ا( 

اجزئة ححتن رقم 8ف سيدي معروف 

ف52ف2 الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم -.

542I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SERVICE KNOUFI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شترع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، ففف25، خريبكة 

املغرب

 SERVICE KNOUFI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شقة، 

الطتبق األول، رقم 46 حي الحسني 

حطتن - ففف25 خريبكة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

6129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SERVICE KNOUFI SARL AU

األشغتل   : غرض الشركة بإاجتز 

املختلفة أو البحتء

التجترة.

شقة،   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

حي الحسني   46 رقم  الطتبق األول، 

حطتن - ففف25 خريبكة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد كحوفي عزيز :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد كحوفي عزيز عحوانه ا( زنقة 

ف2 غشت رقم 4ف حي الحوارة حطتن 

ففف25 خريبكة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كحوفي عزيز عحوانه ا( زنقة 

ف2 غشت رقم 4ف حي الحوارة حطتن 

ففف25 خريبكة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بخريبكة  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 1443.

543I

Ste Abdoune Conseil

STE L’EMBELLIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil

رقم 4 إقتمة فتطمة شترع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فتس ، 

فففف3، فتس املغرب

STE L’EMBELLIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي قطعة 

44 اجزئة فتس سيتي ملعب الخيل  

فتس - فففف3 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  ف2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.L’EMBELLIE

حالقة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

النستء و الرجتل.

عحوان املقر االجتمتعي : قطعة 44 

اجزئة فتس سيتي ملعب الخيل  فتس 

- فففف3 فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

  : بحجلون  فوزي  محمد  السيد 

334 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

 333   : بحجلون  قدس  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 333   : بحجلون   دعتء  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

بحجلون  فوزي  محمد  السيد 

رقم  زااد  بن  أستمة  زنقة  عحوانه ا( 

27 الشقة ف2 الدكترات فتس فففف3  

فتس املغرب.

عحوانه ا(  بحجلون   السيدة دعتء 

الشقة   27 زنقة أستمة بن زااد رقم 

فتس  فففف3   فتس  الدكترات  ف2 

املغرب.



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية   31(

السيدة قدس بحجلون عحوانه ا( 
الشقة   2 زنقة الحسيمة الطتبق   68
5 أطلس فتس  فففف3  فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
بحجلون  فوزي  محمد  السيد 
رقم  زااد  بن  أستمة  زنقة  عحوانه ا( 
27 الشقة ف2 الدكترات فتس فففف3  

فتس املغرب
عحوانه ا(  بحجلون   السيدة دعتء 
الشقة   27 زنقة أستمة بن زااد رقم 
فتس  فففف3   فتس  الدكترات  ف2 

املغرب
السيدة قدس بحجلون عحوانه ا( 
الشقة   2 زنقة الحسيمة الطتبق   68
5 أطلس فتس  فففف3  فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   17 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 66ف4.

544I

RD COMMUNICATION

 STE AUTO ECOLE
DAMSIRA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

RD COMMUNICATION
172 زنقة وادي اتستوت االلفة الدار 
 CASABLANCA ،2البيضتء ، فف1ف

MAROC
 STE AUTO ECOLE DAMSIRA

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شقة 
بتلطتبق 2 سوق السبت افاليسن 
اامحتتنوت     اامحتتنوت ف5ف41 

اامحتتنوت املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1379
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AUTO ECOLE DAMSIRA SARL

غتاة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

على  الخترج  و  بتملغرب  الشركة 

السواء:     

لتعليم  مدرسة  إقتمة   1-

السيتقة.

و بصفة عتمة االستغالل املرابط 

بصفة مبتشرة أو غير مبتشرة بإحدى 

في  يستهم  الذي  و  العمليتت  هتاه 

ازدهتر و احمية الشركة.

شقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

افاليسن  السبت  سوق   2 بتلطتبق 

ف5ف41  اامحتتنوت  اامحتتنوت     

اامحتتنوت املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة. سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5   : وهيب  بوجمعة  السيد 

بقيمة فف1 درهم.

فف5   : موستوي   رشيد  السيد  

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد بوجمعة وهيب عحوانه ا( 

اامحتتنوت ف5ف41 اامحتتنوت املغرب.

السيد  رشيد موستوي  عحوانه ا( 

اامحتتنوت ف5ف41 اامحتتنوت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوجمعة وهيب عحوانه ا(  

اامحتتنوت ف5ف41 اامحتتنوت املغرب

السيد  رشيد موستوي  عحوانه ا(  

اامحتتنوت ف5ف41 اامحتتنوت املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتمحتتنوت  بتتريخ 4ف نونبر 

19ف2 احت رقم ف19/27ف2.

545I

 BEPOLYCO  مكتب الدراستت املتعدد االستشترات

ش م م

 STE ASWAK OUARZAZATE
SARL  شركة اسواق ورزازات 

ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

مكتب الدراستت املتعدد 
االستشترات  BEPOLYCO ش م م
رقم ف11 حي الحسني شترع موالي 
رشيد ورزازات ، ففف45، ورزازات 

املغرب
 STE ASWAK OUARZAZATE
SARL  شركة اسواق ورزازات 
ش.م.م.  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

املغرب العربي ورزازات  - ففف45 
ورزازات املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.6521
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 ام تعيين  9ف دجحبر  املؤرخ في 
مسير جداد للشركة السيد ة( املاللي 

الحسين  كمسير وحيد
ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بورزازات  بتتريخ 16 دجحبر 

19ف2 احت رقم 52ف1.
546I

SOCIETE AIR LIVE

 SOCIETE BENHAJ INVEST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بتلجريدة 
الرسمية

SOCIETE AIR LIVE
 AV DE LA MECUE HAY EL ,

 FATH ETAGE N° 5 BUREAU N°
LAAYOUNE 20، شترغ مكة حي 

الفتن الطتبق االول املكتب رقم 11 
العيون، فففف7، العيون املغرب

  SOCIETE BENHAJ INVEST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف2، شترغ 
مكة حي الفتن الطتبق االول املكتب 
رقم 11 العيون ف2، شترغ مكة حي 
الفتن الطتبق االول املكتب رقم 11 

العيون فففف7 العيون املغرب.
بتلجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 
الرسمية عدد 5587 بتتريخ 27 نونبر 

19ف2.
 SOCIETE BENHAJ  : من  بدال 

 SARL
 SOCIETE BENHAJ  : اقرأ 

INVEST SARL
البتقي بدون تغيير.

547I

CARREFOUR DES MANAGERS

BUILTRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

CARREFOUR DES MANAGERS
 45RUE 1 ETAGE 2 APPT 3

 TARIK ALKHAIR BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
BUILTRAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 33AV وعحوان مقرهت االجتمتعي

 HASSAN SEGHIR ANGLE RUE
 ANJOU  BUREAU N°4 1ER

 ETAGE CASABLANCA  - 20090
.CASABLANCA MAROC

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.323275
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  نونبر   25 في  املؤرخ 
نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :
بمت في   ، نشتط االاجتر في العقتر 
ذلك نشتط املطور واملطور واملحعش 
احفيذ  العقترات.  وأداره  العقتري 
احفيذ  ؛  العقترية  املعتمالت  جميع 

جميع اعمتل البحتء ،.
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723947.

548I

SOCIETE AIR LIVE

 SOCIETE BENHAJ INVEST

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بتلجريدة 

الرسمية

SOCIETE AIR LIVE

 AV DE LA MECUE HAY EL ,

 FATH ETAGE N° 5 BUREAU N°

LAAYOUNE 20، شترغ مكة حي 

الفتن الطتبق االول املكتب رقم 11 

العيون، فففف7، العيون املغرب

  SOCIETE BENHAJ INVEST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف2، شترغ 

مكة حي الفتن الطتبق االول املكتب 

رقم 11 العيون ف2، شترغ مكة حي 

الفتن الطتبق االول املكتب رقم 11 

العيون فففف7 العيون املغرب.

بتلجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

الرسمية عدد 5587 بتتريخ 27 نونبر 

19ف2.

عرفي  عقد  بمفت�سى   : من  بدال 

مؤرخ في ف3 اكتوبر 19ف2

بمفت�سى عقد عرفي مؤرخ   : اقرأ 

في18 اكتوبر 19ف2

البتقي بدون تغيير.

549I

إئتمتنيتت محتر العرائش

شركة غالي للساعات 

واملجوهرات ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمتنيتت محتر العرائش

شترع ابن خلدون، رقم 5ف ، فف92، 

العرائش املغرب

شركة غتلي للستعتت واملجوهرات 

ش.م.م شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الحتج 

قدور إقتمة لوايحورد عمترة 13 شقة 

257 طحجة - فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.67947

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  اوليوز   11 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

واملجوهرات  للستعتت  غتلي  شركة 

فف,ففف.ف1  مبلغ رأسمتلهت  ش.م.م  

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

عمترة  لوايحورد  إقتمة  قدور  الحتج 

13 شقة 257 طحجة - فففف9 طحجة 

املغرب نتيجة ل : .فف,فف5.5فف.1.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مورامونطي  عمترة  الثتني  الحسن 

الطتبق األول رقم 12 طحجة - فففف9 

طحجة املغرب. 

و عين:

و  بوربتع  أحمد    ذ/  السيد ة( 

عحوانه ا( شترع الحسن الثتني عمترة 

  12 رقم  األول  الطتبق  مورامونطي 

املغرب كمصفي  ة(  طحجة  فففف9 

للشركة.

 وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

شترع   : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

مورامونطي  عمترة  الثتني  الحسن 

الطتبق األول رقم 12 طحجة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

اوليوز   11 بتتريخ  التجترية بطحجة  

19ف2 احت رقم 18/1562ف2.

Iف55

MARCHICA CONSEIL

LACRIM RENT A CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

MARCHICA CONSEIL

44 ، شترع طوكيو، الطتبق 1، شقة 

1، الحتظور. ، ففف62، الحتظور 

املغرب

                                                           LACRIM RENT A CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

احمد بولخريف، مركز ميضتر 

، الدريوش. - 2ف625 الدريوش 

املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  دجحبر   17 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

افويت السيد  ة( محمد االسروتي  

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.1 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

دجحبر   17 بتتريخ  ختلد  االسروتي  

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 18 بتتريخ  بتلدريوش   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 33.

551I

درعة ارشتدات ش.م.م

ELGTP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

درعة ارشتدات ش.م.م

15 شترع بئر أنزران صحدوق بريد 

ف1 اصومعت 15 شترع بئر أنزران 

صحدوق بريد ف1 اصومعت، 

ففف45، ورزازات املغرب

ELGTP SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

اسمليل شترع الفرح رقم 1611 

اتجدة ارميكت - ففف45 ورزازات 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

661ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELGTP : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.SARL

غرض الشركة بإاجتز : مقتولة في 

أشغتل البحتء.

املتتجرة في آليتت ومواد البحتء..

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 1611 رقم  الفرح  شترع  اسمليل 

ورزازات  ففف45   - ارميكت  اتجدة 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.4    : السيد اوسف الوردي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ففف.3    : السيد ابراهيم الوردي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ففف.3    : الوردي  حسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد اوسف الوردي عحوانه ا( 

ففف45  ارميكت  الجداد  اكمي 

ورزازات املغرب.

عحوانه ا(  الوردي  حسن  السيد 

ففف45  ارميكت  الجداد  اكمي 

ورزازات املغرب.
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السيد ابراهيم الوردي عحوانه ا( 

 24 دوار اكمي الجداد الجحوبية رقم 

ارميكت ففف45 ورزازات املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوسف الوردي عحوانه ا( 

ففف45  ارميكت  الجداد  اكمي 

ورزازات املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بورزازات  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 2275.

552I

MARCHICA CONSEIL

LACRIM RENT A CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جداد للشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شترع طوكيو، الطتبق 1، شقة 

1، الحتظور. ، ففف62، الحتظور 

املغرب

                                            LACRIM RENT A CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

احمد بولخريف، مركز ميضتر ، 

الدريوش. - 2ف625 الحتظور املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 ام تعيين  17 دجحبر  املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

االسروتي ختلد كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدريوش   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 33.

553I

Open compta

غيفيغونص طوبو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Open compta

 Appart 06 rue lalla amina Imm

1، 44000، Essaouira Maroc

غيفيغونص طوبو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية 

شترع العقبة و شترع الحتج بتححيني 

الطتبق التتني - ففف44 الصويرة 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

4823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  18ف2  دجحبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

غيفيغونص طوبو.

هحدسة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

طوبوغرافية.

زاوية   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

شترع العقبة و شترع الحتج بتححيني 

الصويرة  ففف44   - التتني  الطتبق 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد ستمي الخرواع 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد ستمي الخرواع عحوانه ا( 

28 الرونق ففف44 الصويرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ستمي الخرواع عحوانه ا( 

28 الرونق فف44 الصويرة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 24 بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

دجحبر 18ف2 احت رقم ف31.

554I

CHATER PREMIUM CONSULTING

GTACALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc

GTACALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 CHAMPS وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 DE COURSE, LOTISSEMENT

 PARC, LOT N° 39, ESPACE

 SABRINE 2EME ETAGE BUREAU

30000 - 10 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

61337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.GTACALL

مراكز   -  : بإاجتز  الشركة  غرض 

االاصتل.

- اقدام خدمتت في الخترج.

- شراء و بيع  املعدات املكتبية.

و بيع معدات اكحولوجيت  شراء   -

املعلومتت.

 CHAMPS : عحوان املقر االجتمتعي

 DE COURSE, LOTISSEMENT

 PARC, LOT N° 39, ESPACE

 SABRINE 2EME ETAGE BUREAU

فففف3 - ف1 فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف4  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد اسمتعيل بودروس :  فف2 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف2    : اودي  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

بودروس  اسمتعيل  السيد 
عحوانه ا( 36 زنقة بني ازنتيس نرجس 

د فففف3 فتس املغرب.

السيد املصطفى اودي عحوانه ا( 
فففف3  بحصفتر   أ  بلوك   891 رقم 

صفرو املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

بودروس  اسمتعيل  السيد 
عحوانه ا( 36 زنقة بني ازنتيس نرجس 

د فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 4124.

555I

FIDUHOUSE

TOP TD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUHOUSE
رقم 6 مكتاب طيبة زنقة غستن 

كحفتني ، فففف3، فتس املغرب

TOP TD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع 
محمد الختمس مكتاب سلمى 2 
الطتبق 3 رقم 9 - فففف3 فتس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.57237

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  5ف دجحبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   TOP TD
ففف.فف5  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 
اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 
شترع محمد الختمس مكتاب سلمى 
فتس  فففف3   -  9 رقم   3 الطتبق   2
املغرب نتيجة لنشتط الشركة لم ارى 

الحور محد سنتين.
و عين:

و  الشركي  عثمتن   السيد ة( 
عحوانه ا( 9 عمترة س 1 األمتن املسيرة  
كمصفي  ة(  املغرب  فتس  ف3فف3 

للشركة.
و  البلحيتني  محمد   السيد ة( 
امللكي  الجيش  شترع   34 عحوانه ا( 
فففف3 فتس  15 اقتمة وئتم   الشقة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
شترع  وفي  19ف2  دجحبر   16 بتتريخ 
 2 سلمى  مكتاب  الختمس  محمد 
فتس  فففف3   -  9 رقم   3 الطتبق 

املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   19 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف4113/2.

556I

FIDUNEL

MASERELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الداوري 

الطتبق 3 رقم 6  الدار البيضتء ، 
فففف2، الدار البيضتء املغرب

MASERELEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 22 ب 

الطتبق األر�سي إقتمة الكتبية شترع 

بغداد عين الشق - ف47ف2 الدار 

البيضتء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.281479

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   14 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    MASERELEC

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

األر�سي  الطتبق  ب   22 اإلجتمتعي 

إقتمة الكتبية شترع بغداد عين الشق 

- ف47ف2 الدار البيضتء املغرب نتيجة 

ل : عدم احقيق أي رقم معتمالت.

ب   22 ب  التصفية  مقر  و حدد 

الطتبق األر�سي إقتمة الكتبية شترع 

الدار  ف47ف2   - الشق  عين  بغداد 

البيضتء املغرب. 

و عين:

و  مستهم  إدريس      السيد ة( 

اجزئة   1 سلمى  إقتمة  عحوانه ا( 

شترع   6 شقة   2 طتبق  اتسميحة 

الدار  ف15ف2  الفياللي   الهتشمي 

البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

ب   22  : بتلتصفية  املتعلقة  الوثتئق 

الطتبق األر�سي إقتمة الكتبية شترع 

بغداد عين الشق

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72327.

557I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

JOBELSA MAROC
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL

زاوية شترع أبي جرير الطبري 

وزنقة عبد الرحمتن نتصر، إقتمة 

املحصور، الطتبق األول، الشقة رقم 

2 ، فففف9، طحجة املغرب

JOBELSA MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: بني وسين 

كلم ف1 طريق اطوان - - طحجة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.47135

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 11 دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

احويل املقر االجتمتعي الحتلي للشركة 

من «طحجة، بني وسين كلم ف1 طريق 

شترع ولي   183 «طحجة،  إلى  اطوان» 

العهد، بلوك 1، مركز NREA، مت بين 

الطتبقين، املحل رقم 65».

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

اجداد ثقة تسيير الشركة في السيد 

املسير  بصفته  بلتران  بلتران  خو�سي 

وذلك  للشركة  شريك  الغير  الوحيد 

الشركة  الزم  محدودة.  غير  ملدة 

املسير  بتوقيع  معتمالتهت  جميع  في 

خو�سي  السيد  شريك  الغير  الوحيد 

بلتران بلتران.

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

الوحيد  تغيير رقم جواز سفر املسير 

بلتران  خو�سي  السيد  شريك  الغير 

بلتران وذلك عقب اجداده

على  احص  الذي   :4 رقم  قرار 

متالي: احيين وإعتدة صيتغة القتنون 

األست�سي للشركة.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 5: الذي احص على متالي: 

املقر االجتمتعي للشركة

على  احص  الذي  ف1:  رقم  بحد 

متالي: إدارة الشركة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم ف22876.

558I

Fiduciaire  la clarté

BELLA PICCOLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté

14اجزئة بلعبتس  رقم 3 طريق 

عين الشقف فتس ، ف5فف3، فتس 

املغرب

BELLA PICCOLA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي متجر 

13 ب ت 72 بلوك 21  شترع ابن 

الخطيب بجتنب زازا  فففف3 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

121ف6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BELLA : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.PICCOLA

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 DÉBITANT D’ALIMENT A

.CONSOMMER SUR PLACE

متجر   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ابن  شترع    21 بلوك   72 ب ت   13

فتس  فففف3  الخطيب بجتنب زازا  

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : لطفي  الطويل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  لطفي  الطويل  السيد 

عمترة د 11 الشقة 1 حي االزهر شترع 

ابن الخطيب  فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  لطفي  الطويل  السيد 

عمترة د 11 الشقة 1 حي االزهر شترع 

ابن الخطيب  فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

غشت  8ف  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19/2655ف2.

559I

 centre de developpment profesionnel des

competences

KIBALA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

KIBALA TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 6ف7 

بلوك C مداحة الوحدة - فففف7 

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

171ف3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.KIBALA TRADING

استيراد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

واصدار واجترة عتمة في قطع الغيتر.

عحوان املقر االجتمتعي : رقم 6ف7 

فففف7   - الوحدة  مداحة   C بلوك 

العيون املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد عبد اللطيف قبتلة :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : قبتلة  راضوان  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

قبتلة  اللطيف  عبد  السيد 

داتر السالم اقتمة داريس  عحوانه ا( 

الدار  السبع  عين   19 رقم   3 عمترة 

البيضتء  الدار  فففف2  البيضتء 

املغرب.

عحوانه ا(  قبتلة  راضوان  السيد 

رقم   3 عمترة   6 اقتمة الفضل م س 

البيضتء  فففف2  السبع   عين  ف6 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

قبتلة  اللطيف  عبد  السيد 

داتر السالم اقتمة داريس  عحوانه ا( 

الدار  السبع  عين   19 رقم   3 عمترة 

البيضتء  الدار  فففف2  البيضتء 

املغرب

عحوانه ا(  قبتلة  راضوان  السيد 

رقم   3 عمترة   6 اقتمة الفضل م س 

ف6 فففف2 البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 16 دجحبر 

19ف2 احت رقم 44/19ف3.

Iف56

FIDATEC

POWERMEDIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDATEC

 DERB CHABAB )A  RUE

 AZEMOUR N°169 ، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

POWERMEDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 46، شترع 

الزرقطوني الطتبق الثتني الشقة 

رقم 6 - 99999 الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

871ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.POWERMEDIC

الترويج   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الحظتفة  محتجتت  واصنيع  واوزيع 

الغذائية  واملكمالت  الشخصية 

ومستحضرات  الطبية  واألجهزة 

التجميل.

عحوان املقر االجتمتعي : 46، شترع 

الزرقطوني الطتبق الثتني الشقة رقم 

6 - 99999 الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : ادحيم  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد عمتد بححدو :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

ادحيم عحوانه ا(  السيد عبدهللا 

حي الجداد رقم 6 ايط مليل ف2664 

الدارالبيضتء املغرب.

عحوانه ا(  بححدو  عمتد  السيد 

اجزئة مبروك عمترة مبروك 2 رقم 6 

ف9فف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

ادحيم عحوانه ا(  السيد عبدهللا 

حي الجداد رقم 6 ايط مليل ف2664 

الدارالبيضتء املغرب

عحوانه ا(  بححدو  عمتد  السيد 

اجزئة مبروك عمترة مبروك 2 رقم 6 

ف9فف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم -.

561I
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FIDATEC

HD PHARM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

FIDATEC

 DERB CHABAB )A  RUE

 AZEMOUR N°169 ، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

HD PHARM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة بدر 

رقم 82 ايط مليل - ف2964 الدار 

البيضتء املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

.239969

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  نونبر   25 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

حستن  الهتم   افويت السيد  ة( 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف1 

فف1 حصة لفتئدة  السيد  ة( مروان 

ادحيم بتتريخ 23 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723718.

562I

مقتولة في الحستبتت

BETAGLO

إعالن متعدد القرارات

مقتولة في الحستبتت

62 شترع محمد الختمس ا ص.. ب 

334، ففف32، الحسيمة املغرب

BETAGLO «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: دوار أات 

مححد أويحيى  جمتعة أات اوسف 

أوعلي - ففف32 الحسيمة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
.2673

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 6ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

تغيير املقر االجتمتعي للشركة
قرار رقم 6: الذي احص على متالي: 

رفع اسهم الشركة قرار
قرار رقم 7: الذي احص على متالي: 

رفع راسمتل الشركة 
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
بحد رقم 4: الذي احص على متالي: 
من  للشركة:  االجتمتعي  املقر  تغيير 
دوار أات مححد أويحيى  جمتعة أات 
الى دائرة بني وريتغل  اوسف أوعلي 
جمتعة أات قمرة املحل املدعو البلية 
بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 
ففف.فف6  الى  الشركة  اسهم  رفع 
درهم موزعة كتالتى : ففف.فف3 درهم 
ففف.فف3  و  صدوقي  اتسين  لسيد 

درهم لسيد اسمتعيل صدوقي
بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 
ففف.فف1  من  الشركة  راسمتل  رفع 
درهم الى ففف.فف5 درهم مع  اجميد 
ربع املبلغ والبتقي خالل خمس سحوات 
ليستقر في ففف.فف6 درهم و مقسمة 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف3  الى 

للشريك الواحد
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 18 بتتريخ  بتلحسيمة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف61.
563I

UGGC

GS PRESTATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اجداد مدة مزاولة مهتم املسيران

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GS PRESTATIONS «شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

 Rue 21 :وعحوان مقرهت االجتمتعي

 de Bapaume, quartier de la

 gare, 9 ème étage, bureau n°41,

 City Tower - - CASABLANCA

.MAROC

«اجداد مدة مزاولة مهتم املسيران»
رقم التقييد في السجل التجتري: -.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 18 فبراار 19ف2

مهتم  مزاولة  مدة  اجداد  اقرر 

املسيران ملدة: 3 سحوات.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

مترس 19ف2 احت رقم 696193.

564I

UGGC

CHRONO INTERIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اجداد مدة مزاولة مهتم املسيران

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHRONO INTERIM «شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

 Rue 21 :وعحوان مقرهت االجتمتعي

 de Bapaume, quartier du gare,

 9 ème étage, bureau n°41,

 City Tower - - CASABLANCA

.MAROC

«اجداد مدة مزاولة مهتم املسيران»
رقم التقييد في السجل التجتري: -.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 18 فبراار 19ف2

مهتم  مزاولة  مدة  اجداد  اقرر 

املسيران ملدة: 3 سحوات.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

مترس 19ف2 احت رقم 696189.

565I

الشركة القتبضة لتدبير األسهم

XY CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

الشركة القتبضة لتدبير األسهم

الوكتلة 1 بلوك ف مداحة الوحدة 

رقم 22 ، ف3فف7، العيون املغرب

XY CONSEIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

األسرة عمترة 2 الشقة 11  - 6فف12 

امترة املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  نونبر   13 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

رضوان  السيد  ة(  افويت 

اجتمتعية  حصة  ففف.1  الرحيميني 

من أصل ففف.1 حصة لفتئدة  السيد 

 SOCIETE D’AMENAGEMENT )ة 

 ET DU DEVELOPPEMENT

DURABLE بتتريخ 13 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 13 دجحبر 

19ف2 احت رقم 22ف3.

566I

FIDELIO COMPTA

FIDELIO COMPTA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

FIDELIO COMPTA

618، شترع القدس، عين الشق ، 

ف47ف2، الدار البيضتء املغرب

FIDELIO COMPTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 618، 
شترع القدس، الضمتنـ  الحمراء٬ 
عين الشق - ف47ف2 الدارالبيضتء 

املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.248943

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام   19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
الحتلي  االجتمتعي  املقر  احويل  
القدس،  شترع   ،618» من  للشركة 
 - الشق  عين  الحمراء٬  ـ  الضمتن 
إلى  املغرب»  الدارالبيضتء  ف47ف2 
«حي البطحتء، املركز التجتري نتداة، 
العمترة 2، الطتبق األول، الشقة 1 - 

ف39ف2 الدارالبيضتء  املغرب».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723592.
567I

prensacom

INTER & BUSINESS  NORTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

prensacom
  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger maroc

   INTER & BUSINESS  NORTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

اترودانت مجمع أبراج طحجة بلوك 
6 مكتب 13 مكرر  - فففف9 طحجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1ف14ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  ف3 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 INTER : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.  & BUSINESS  NORTH
 : بإاجتز  الشركة  غرض 

مركزاألعمتل
كراء املكتاب , فضتء األعمتل,

 اوطين الشركتت
شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
بلوك  أبراج طحجة  اترودانت مجمع 
فففف9 طحجة   - 13 مكرر   6 مكتب 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيد القدوري محمد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
ففف1   : السيد القدوري محمد   

بقيمة فف1 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد القدوري محمد  عحوانه ا( 
فففف9    91 رقم  2ف  كريمة  اجزئة 

طحجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القدوري محمد  عحوانه ا( 
فففف9    91 رقم  2ف  كريمة  اجزئة 

طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر  4ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 9ف2275.
568I

MOORISH

CASABAYT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MOORISH
39 شترع اللة اليتقوت الطتبق 5 
الشقة د 39 شترع اللة اليتقوت 

الطتبق 5 الشقة د، فففف2، الدار 
البيضتء املغرب

CASABAYT SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع عبد 
املومن زنقة سمية اقتمة شهرزاد 
3 الطتبق 4 رقم ف2 بتمليي البيضتء 

الدار البيضتء فففف2 الدار البيضتء 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1ف6ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. CASABAYT SARL
انعتش   : بإاجتز  الشركة  غرض 

العقتري وأعمتل البحتء.
عحوان املقر االجتمتعي : شترع عبد 
شهرزاد  اقتمة  سمية  زنقة  املومن 
بتمليي البيضتء  ف2  رقم   4 الطتبق   3
فففف2 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:
االزهري   الفياللي  امين  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف1.8    :

للحصة .
االزهري  الفياللي  املهدي  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف1.6    :

للحصة .
  : الفياللي االزهري  السيدة سحتء  
فف8 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 
فف8    : السيدة خداجة املعروفي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف2.5    : مولودي  احمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف2.5    : مولودي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

االزهري   الفياللي  امين  السيد 

اتفوكت  اجزءة  ف1  رقم  عحوانه ا( 

مكحتس  فففف5  سعيد   سيدي 

املغرب.

االزهري  الفياللي  املهدي  السيد 

اتفوكت  12اجزءة  رقم  عحوانه ا( 

مكحتس  فففف5  سعيد   سيدي 

املغرب.

االزهري  الفياللي  سحتء   السيدة 

اجزءة التضتمن    45 رقم  عحوانه ا( 

1 مرجتن 2  فففف5 مكحتس املغرب.

املعروفي   خداجة  السيدة 

اتفوكت  اجزءة   ف1  رقم  عحوانه ا( 

مكحتس  فففف5  سعيد   سيدي 

املغرب.

عحوانه ا(  مولودي  احمد  السيد 

فففف5    814 رقم  املحصور  اجزءة 

مكحتس املغرب.

عحوانه ا(  مولودي  رشيد  السيد 

فيال 33 شترع الحضري اجزءة ادغين 

الزهور 2  ف5فف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

االزهري   الفياللي  امين  السيد 

اتفوكت  اجزءة  ف1  رقم  عحوانه ا( 

مكحتس  فففف5  سعيد   سيدي 

املغرب

عحوانه ا(  مولودي  رشيد  السيد 

فيال 33 شترع الحضري اجزءة ادغين 

الزهور 2  ف5فف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 9ف7232.

569I
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الشركة القتبضة لتدبير األسهم

XY CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتمتعي للشركة

الشركة القتبضة لتدبير األسهم

الوكتلة 1 بلوك ف مداحة الوحدة 

رقم 22 ، ف3فف7، العيون املغرب

XY CONSEIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

األسرة عمترة رقم 2 شقة رقم 11 - 

6فف12 امترة املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 13 نونبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

شقة   2 رقم  عمترة  األسرة  «إقتمة 

إلى  امترة املغرب»  6فف12   -  11 رقم 

«زنقة بوملتن رقم 89 حي خط الرملة - 

ف1فف7 العيون  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 13 دجحبر 

19ف2 احت رقم 22ف3.

Iف57

AJBAR CONSULTING

 STE ADIL DE PROMOTION

MEDICALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES

املغرب

 STE ADIL DE PROMOTION

MEDICALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : إقتمة 

العحت�سي أ 22  زنة رحتل املسكيني 

شترع الجيش امللكي  - فففف3 فتس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.32131

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  5ف دجحبر  املؤرخ في 

 STE ADIL DE PROMOTION

املسؤولية  ذات  شركة   MEDICALE

ففف.ف15  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

املسكيني  رحتل  زنة    22 أ  العحت�سي 

فففف3 فتس   - شترع الجيش امللكي  

أي  احقيق  للعدم  نتيجة  املغرب 

نشتط خالل السحوات األخيرة.

و عين:

و  الغتزي  عتدل   السيد ة( 

عحوانه ا( 3 زنقة أحمد أمين  فففف3 

فتس املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

إقتمة  وفي  19ف2  دجحبر  6ف  بتتريخ 

املسكيني  رحتل  زنة    22 أ  العحت�سي 

فففف3 فتس   - شترع الجيش امللكي  

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف86/2ف4.

571I

pouce des affaires

REMEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

pouce des affaires

 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama

 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca

maroc

REMEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Rue وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 Moussa Bnou noucir  hay

 el farah LAAYOUN. - 2700

.laayoun MAROC

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.14131

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  دجحبر   17 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

  MEHDI السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية   STAMBOULI 5ف

فف1 حصة لفتئدة  السيد  من أصل 

 OMAR MOHAMMAD  ة(  

17 دجحبر  OMAR JAMOUS بتتريخ 

19ف2.

 REDA السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية   STAMBOULI 3ف

فف1 حصة لفتئدة  السيد  من أصل 

 OMAR MOHAMMAD  ة( 

17 دجحبر  OMAR JAMOUS بتتريخ 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 52/19ف3.

572I

2A CONSEIL

ISRAA BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

2A CONSEIL

 RUE SOUMAYA IMM 82, 4

 ème ETAGE N°16 QUARTIER

 PALMIER - CASABLANCA. ،

20100، CASABLANCA MAROC

ISRAA BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 SOUMAYA IMM 82, 4ème

 ETAGE N°16 QUARTIER

 PALMIER -CASABLANCA.    -

ف34ف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

449919

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISRAA : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.BEAUTY

صتلون   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الحالقة.

مستحضرات  وبيع   شراء 

التجميل في املغرب والخترج ومختلف 

املحتجتت.

املحتجتت  جميع  وبيع   شراء 

واالكسسوارات ذات الصلة بنشتط 

اصفيف الشعر والجمتليتت.

 مشتراتت ومبيعتت مستحضرات 

التجميل.

وإعداد  الزفتف  حفالت   احظيم 

الزوجين.

واملالبس  املعدات   استئجتر 

الزفتف  لحفالت  واالكسسوارات 

ولجميع املحتسبتت.

 التدريب.

اقدام للخدمتت ؛

 احظيم أعيتد امليالد ... إلخ ،

واأجير  واملبيعتت   املشتراتت 

املعدات الصواية والترفيهية.

 اجترة عتمة.

 استيراد واصدار..

 RUE  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 SOUMAYA IMM 82, 4ème

 ETAGE N°16 QUARTIER

 PALMIER -CASABLANCA.    -

ف34ف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : بختري  السيدة سميرة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  بختري  السيدة سميرة 
بوركون   29 رقم   4 زنقة  لهجتجمة 

البيضتء  الدار  ف4فف2  البيضتء 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  بختري  السيدة سميرة 
بوركون   29 رقم   4 زنقة  لهجتجمة 

البيضتء  الدار  ف4فف2  البيضتء 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722295.

573I

موثق لزرق علي

 LES CARTONNAGES
ARTISTIQUES  DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفتة شريك

موثق لزرق علي

387 شترع محمد الختمس ، 

ف25ف2، الدار البيصتء املغرب

 LES CARTONNAGES

  ARTISTIQUES  DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 8/6 
زنقة شقتئق الحعمتن الدار البيضتء 

- ف45ف2 الدارالبيضتء املغرب.

وفتة شريك
رقم التقييد في السجل التجتري 

.25347

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام اإلعالم  28 نونبر  املؤرخ في 
بوفتة الشريك  رشيدة اللبتر و اوزيع 

لرسم   
ً
ابعت الورثة  على  حصصه 

19ف2  متي   28 في  املؤرخ  اإلراثة 

بتلشكل األتي :

السيد ة( محمد الخلطي  ،  281 
حصة .

 83   ، الخلطي   علي  السيد ة( 
حصة .

 41   ، الخلطي   زينب  السيد ة( 
حصة .

 41   ، الخلطي   نزهة  السيد ة( 
حصة .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 43ف723.

574I

موثق لزرق علي

 LES CARTONNAGES
ARTISTIQUES DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

موثق لزرق علي
387 شترع محمد الختمس ، 
ف25ف2، الدار البيصتء املغرب

 LES CARTONNAGES
 ARTISTIQUES DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 8/6 
زنقة شقتئق الحعمتن الدارالبيضتء - 

فف2ف2 الدارالبيضتء املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.25347

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  نونبر   28 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( محمد الخلطي 
 281 حصة اجتمتعية من أصل   39
حصة لفتئدة  السيد  ة( علي الخلطي 

بتتريخ 28 نونبر 19ف2.
افويت السيد  ة( محمد الخلطي 
أصل  من  اجتمتعية  حصة   81
نزهة  السيد  ة(  281 حصة لفتئدة  

الخلطي بتتريخ 28 نونبر 19ف2.
افويت السيد  ة( محمد الخلطي 
 281 حصة اجتمتعية من أصل   81
زينب  السيد  ة(  لفتئدة   حصة 

الخلطي بتتريخ 28 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 43ف723.

575I

موثق لزرق علي

 LES CARTONNAGES
ARTISTIQUES DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة الحظتم األست�سي للشركة

موثق لزرق علي
387 شترع محمد الختمس ، 
ف25ف2، الدار البيصتء املغرب

 LES CARTONNAGES
 ARTISTIQUES DU MAROC

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم 8/6 
زنقة شقتئق الحعمتن الدارالبيضتء 
املغرب فف2ف2 الدارالبيضتء املغرب.
«مالءمة الحظتم األست�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.25347
بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 28 نونبر 19ف2
األست�سي  الحظتم  مالءمة  اقرر 
القتنون:  مقتضيتت  مع  للشركة 

مالءمة الحظتم االست�سي للشركة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 43ف723.

576I

KAMMOURI AUDIT

TRAVEL SQUARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

KAMMOURI AUDIT
ف7 زنقة ليبورن ، فف5ف2، الدار 

البيضتء املغرب
TRAVEL SQUARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

  GHK27جبران خليل جبران، عمترة
مكتب رقم 7ف ,الطتبق التتلث - 

ففف24 الجدادة املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.14123

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  أكتوبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.فف8 درهم» أي من «ففف.فف5 

عن  درهم»  «ففف.فف1.3  إلى  درهم» 
داون  مع  مقتصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلجدادة  بتتريخ 13 نونبر 

19ف2 احت رقم 24442.

577I

KAMMOURI AUDIT

 JAT TRANSPORT ET

LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

KAMMOURI AUDIT

ف7 زنقة ليبورن ، فف5ف2، الدار 

البيضتء املغرب

 JAT TRANSPORT ET LOGISTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقتمة 

الوفتء 2 , رقم  ,44طريق بن احمد 

الطتبق األر�سي - ففف26 سطتت 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

5677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JAT  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TRANSPORT ET LOGISTIC

الحقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

واللوجيستيك.

اقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

,44طريق بن احمد  رقم    ,  2 الوفتء 

سطتت  ففف26   - األر�سي  الطتبق 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : هيسوف  السيد زكريتء 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

هيسوف عحوانه ا(  السيد زكريتء 
خليل  2زنقة 2  رقم ف1  الفيليت ح م 

ف57ف2 الدار البيضتء  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

هيسوف عحوانه ا(  السيد زكريتء 
خليل  2زنقة 2  رقم ف1  الفيليت ح م 

ف57ف2 الدار البيضتء  املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

احت   - بتتريخ  بسطتت   االبتدائية 

رقم -.

578I

global compta et conseils

NEFFARI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

global compta et conseils

ف1,شترع ابن اومرت الطتبق الثتني ، 

فففف9، طحجة املغرب

NEFFARI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 - 

فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.79457

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر   17 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمتلهت  مبلغ    NEFFARI TRANS

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

اإلجتمتعي ف1 - فففف9 طحجة املغرب 

نتيجة ل : اوقف النشتط.

و حدد مقر التصفية ب ف1,شترع 

فففف9   - ابن اومرت الطتبق االول 

طحجة املغرب. 

و عين:

السيد ة( مريم  نفتري و عحوانه ا( 

الححل  دار زهيرو جمتعة حجر  دوار 

املغرب كمصفي  ة(  طحجة  فففف9 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  2ف  بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 59ف8.

579I

اورو افريك إكسبير

ASSISTCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

اورو افريك إكسبير

رقم 256 شترع اإلدري�سي، اجزئة 

صوفيت الوردة، اتركةـ ـ مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

ASSISTCOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مكتب رقم 

3 الطتبق1 عمترة 1 اقتمة برستيج 

اترغة مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

21ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ASSISTCOM

مقتول   : بإاجتز  الشركة  غرض 

إدارة الخدمتت.

مكتب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

اقتمة   1 عمترة  الطتبق1   3 رقم 

فففف4   - مراكش  اترغة  برستيج 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

الخوشتلي  مصطفى  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الخوشتلي  مصطفى  السيد 

19ف75  زنقة فسترط  ف1  عحوانه ا( 

19ف75 بتريس فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخوشتلي  مصطفى  السيد 

19ف75  زنقة فسترط  ف1  عحوانه ا( 

19ف75 بتريس فرنست

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 239ف11.

Iف58

ZITOUNA PLANCHERS

 ZITOUNA PLANCHERS 

SARL
إعالن متعدد القرارات

ZITOUNA PLANCHERS

رقم 2، اجزئة 3، 479 حي السالم ، 

مكحتس ، فففف5، مكحتس املغرب

 ZITOUNA PLANCHERS SARL 

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم 2، 

اجزئة 3، 479 حي السالم - فففف5 

مكحتس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.42319

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في ف1 اونيو 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

تغيير الشركتء

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

افويت حصص

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 1: الذي احص على متالي: 

تغيير الشركتء

احص  الذي  6و7:  رقم  بحد 

 AL شركة    افويت  متالي:   على 

 GUEROUANIA SARL    225ف

ففف.9  أصل  من  اجتمتعية  حصة 

 ACITAL: LES حصة لفتئدة شركة   

 ACIERS DE TAFILALET SARL

بتتريخ ف1 اونيو 19ف2. افويت شركة 

 AL GUEROUANIA SARL 6.75ف

ففف.9  أصل  من  اجتمتعية  حصة 

 LA CENTRALE   حصة لفتئدة شركة

DU PLANCHERS SARL  بتتريخ ف1 

اونيو 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

اوليوز  8ف  بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 2863.

581I
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geoagricol

NIHADE ET MERIEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ST NIHADE ET MERIEM

 DR BOUHSSINA AIT

 SIDI DAOUD AIT OURIR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Nihade et Meriem  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 DR وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 AIT BAZZI COMMUME AIT

 IMMOUR MARRAKECH  -

 mohamedchtakir1@gmail.com

MARRAKECH MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1137ف1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. Nihade et Meriem

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 EXPLOITANT DE MAISON DE

.HÔTE

 DR  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 AIT BAZZI COMMUME AIT

 IMMOUR MARRAKECH  -

 mohamedchtakir1@gmail.com

.MARRAKECH MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 FATIHA ABDELFADEL السيدة 

 ZOUIATE TIAGHUI عحوانه ا( 

 TINGHIR 4فففف TINGHIR

.MAROC

 MOHAMED BEN السيد 

 R 34ف8فPETIT عحوانه ا(   HAMI

 BARD 4 SQUARE ANDRE CHENI

CHENIER  FRANCE ف8ف34.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED BEN السيد 

 R 34ف8فPETIT عحوانه ا(   HAMI

 BARD 4 SQUARE ANDRE CHENI

CHENIER  FRANCE ف8ف34

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 375ف11.

582I

DELTA SERVICE

انس ستراتيجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

دلطـسرفيس

95 شترع مترسلطتن ، فف1ف2، الدار 

البيضتء املغرب

انس ستراايجي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 

احمد املجتطي اقتمة ليئتلب رقم8  

املعتريف ف33ف2 الدار البيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

379665

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  18ف2  متي   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
انس   : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

ستراايجي.
االعالن   : بإاجتز  الشركة  غرض 

على اتسيس الشركة.
زنقة   13  : عحوان املقر االجتمتعي 
رقم8   ليئتلب  اقتمة  املجتطي  احمد 
البيضتء  الدار  ف33ف2  املعتريف 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  نجوى  حتريت  السيد 
ف1 ب الشقة3  غولف سيتي العمترة 
 27182 بوسكورة  الخضراء  املداحة 

الدار البيضتء املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  نجوى  حتريت  السيد 
ف1 ب الشقة3  غولف سيتي العمترة 
 27182 بوسكورة  الخضراء  املداحة 

الدار البيضتء املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 31 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

متي 18ف2 احت رقم 667829فف.

583I

ste cofiguer sarl

STE DRIMAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE DRIMAC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

الوحدة رقم 164  - فف351 
جرسيف املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.717

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام تعيين  3ف شتحبر  املؤرخ في 

مسير جداد للشركة السيد ة( امزيتن  

محمد نجيب كمسير وحيد

ابعت إلقتلة مسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 24 بتتريخ  بجرسيف   االبتدائية 

شتحبر 19ف2 احت رقم 19ف669/2.

584I

FIDUCIAIRE AKIF

DINA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

DINA SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  ريتض 

البيضتء الطتبق األر�سي رقم 279 

عين السبع - فف5ف2 الدارالبيضتء  

املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.148689

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

18ف2 اقرر حل  25 دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    DINA SERVICE

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

الطتبق  البيضتء  ريتض  اإلجتمتعي  

 - السبع  عين   279 رقم  األر�سي 

فف5ف2 الدارالبيضتء  املغرب  نتيجة 

لعدم  التجتري  النشتط  وقف   : ل 

القدرة على التسير.
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و حدد مقر التصفية ب شفشتوني 

ف58ف2   - السبع  عين   5 رقم   2

الدارالبيضتء  املغرب . 

و عين:

و  الوادي  رشيد    السيد ة( 

عين   5 رقم   2 شفشتوني  عحوانه ا( 

ف58ف2 الدارالبيضتء  املغرب   السبع 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 572ف72 .

585I

fiduciaire trascof

AD FACTORY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaire trascof

 tarik bnou ziad residence 1ف

 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc

AD FACTORY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 46 شترع 

زرقطوني الطتبق الثتني املكتب رقم 

6  - فففف2 الدار البيضتء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

21ف394.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  2ف دجحبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   AD FACTORY SARL

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

اإلجتمتعي 46 شترع زرقطوني الطتبق 

الثتني املكتب رقم 6  - فففف2 الدار 

املغرب نتيجة لعدم وجود  البيضتء  

فرص للشغل.

و عين:

و  دالفتل  لويس    السيد ة( 

محمد  شترع   387 الرقم  عحوانه ا( 

البيضتء   الدار  فففف2  الختمس  

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 2ف دجحبر 19ف2 وفي 46 شترع 

زرقطوني الطتبق الثتني املكتب رقم 

6  - فففف2 الدار البيضتء  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

2ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72378.

586I

fiduciaire trascof

E-AFFAIRS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciaire trascof

 tarik bnou ziad residence 1ف

 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc

E-AFFAIRS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : ف1 شترع 

الحرية الطتبق التتلت الشقة 6  - 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.313189

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  2ف دجحبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   E-AFFAIRS

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

الحرية  شترع  ف1  اإلجتمتعي  مقرهت 

فففف2   -   6 الطتبق التتلت الشقة 

نتيجة لعدم  املغرب  البيضتء   الدار 

وجود فرص للشغل.

و عين:

و  الرامي  اميحة    السيد ة( 
زنقة الشريف   73 الرقم  عحوانه ا(  

الدار  فففف2  معتريف  االدري�سي 

كمصفي  ة(  املغرب  البيضتء  

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 2ف دجحبر 19ف2 وفي ف1 شترع 

 -   6 الشقة  التتلت  الطتبق  الحرية 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

2ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723781.

587I

ائتمتنية بوعرفة

STE PIEOR MINING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمتنية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضتء بوعرفة 

بوعرفة، فف612، بوعرفة املغرب

STE PIEOR MINING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي بني  

اتجيت املركز - 61152 بني اتجيت 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

655

 18 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  شتحبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PIEOR MINING

هشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء و اشغتل مختلفة.

-استغالل املعتدن و حميع اشغتل 

التعدان املختلفة.

-اصدار و استراد..

بني    : االجتمتعي  املقر  عحوان 

بني اتجيت   61152  - اتجيت املركز 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد اات الطتلب حسن :  فف1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

حسن  الطتلب  اات  السيد 

 61152 بني اتجيت املركز  عحوانه ا( 

بني اتجيت املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

حسن  الطتلب  اات  السيد 

 61152 بني اتجيت املركز  عحوانه ا( 

بني اتجيت املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر  3ف  بتتريخ  االبتدائية بفجيج  

19ف2 احت رقم 19ف193/2.

588I

amina zouheir

سفيان م-تور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

سفيتن م-اور  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 13 

اقتمة مولى ادريس زنقة ابي ححيفة 

مج  - فففف3 فتس املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجتري 

.57193

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام تعيين  4ف دجحبر  املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

مستعد ختلد كمسير آخر

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف6/2ف41.

589I

NEOCOMPTADUNORD

DROGUERIE MIHANI
إعالن متعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

DROGUERIE MIHANI  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: مجمع 

الزموري 4 بلوك ج ه1 اقتمة ازدهتر 

2 رقم 7 - فففف9 طحجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.74271

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

ام ااختذ  19ف2  نونبر   26 املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

السيد  افويت  على  املصتدقة  امت 

فف1 حصة اجتمتعية  الحصر محمد 

حصة لفتئدة السيد  فف1  من اصل 

الحصر اوسف

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

قبول استقتلة السيد الحصر محمد 

من مهتمه كمسير شركة و تعين السيد 

الحصر اوسف كمسير وحيد لشركة

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

موائمة القتون األست�سي للشركة وفقت 

لهذه التعداالت

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

على  احص  الذي   :6 رقم  بحد 

الشريك  الحقداة:  الحصص  متالي: 

الوحيد اجعل املستهمة الحقداة هي 

: ففففف1 درهم

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 
في  حدد  الشركة  رسمتل  رأسمتل: 

فف1  الى  مقسمة  درهم  ففففف1 

حصة اجتمتعية من فئة ففف1 درهم 

للحصة موزعة كتتلي : السيد الحصر 

اوسف املك فف1حصة اجتمتعية.  

على  احص  الذي   :  13 رقم  بحد 

السيد  عين  الشركة:  تسير  متالي: 

الحصر اوسف كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محددة

على  احص  الذي   :16 رقم  بحد 

الشركة  اتلتزم  االمضتء:  متالي: 

بتمضتء السيد  الحصر اوسف لجميع 

الوثتئق وعقود الشركة. 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228733.

Iف59

AZ CONSULATNTS

COSANES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COSANES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 4 زنقة واد 

زيز، الطتبق 3 الشقة رقم 7 اكدال - 

ف9فف1 الربتط املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1فف142

ف1  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  دجحبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.COSANES
: بيع املواد  غرض الشركة بإاجتز 

املدرسية واألثتث املكتبي , .
عحوان املقر االجتمتعي : 4 زنقة واد 
زيز، الطتبق 3 الشقة رقم 7 اكدال - 

ف9فف1 الربتط املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : سفيتن  قرائم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  سفيتن  قرائم  السيد 
3ف  املجموعة   38 الرقم   48 زنقة 

ف6ف14 القحيطرة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  سفيتن  اقرائم  السيد 
3ف  املجموعة   38 الرقم   48 زنقة 

ف6ف14 القحيطرة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
التجترية بتلربتط  بتتريخ - احت رقم -.

591I

CRI DAKHLA

TRANSPORT  MAYEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثمتر ، ففف73، 

الداخلة املغرب

TRANSPORT  MAYEF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

التجهيز  حي الغفران  رقم 61 - 

ففف73 الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

14595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TRANSPORT  MAYEF

الحقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيتحي الطرقي.

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 -  61 رقم  الغفران   حي  التجهيز  

ففف73 الداخلة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5    : امعيف  السيدة حورية  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : امعيف  السيدة ميمونة  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة حورية امعيف عحوانه ا( 
ففف73   23 رقم  التجهيز   اجزئة 

الداخلة املغرب.

السيدة ميمونة امعيف  عحوانه ا( 

 63 الغفران رقم  التجهيز حي  اجزئة 

ففف73 الداخلة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حورية امعيف عحوانه ا( 
ففف73   23 رقم  التجهيز   اجزئة 

الداخلة املغرب
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

7ف  بتتريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أكتوبر 19ف2 احت رقم 35ف1.

592I

CABINET SALAH AISSE

PACTE TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

PACTE TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 26 محج 

مرس السلطتن رقم 3 الطتبق 1 

الدارالبيضتء ف12ف2 الدارالبيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

611ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PACTE : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.TRADING

اصدار   : بإاجتز  الشركة  غرض 

و  الغذائية  املواد  جميع  استيراد  و 

كذلك جميع املواد.

26 محج   : عحوان املقر االجتمتعي 

 1 الطتبق   3 رقم  السلطتن  مرس 

الدارالبيضتء  ف12ف2  الدارالبيضتء 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

حصة   49   : اتمر  خليل  السيد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد عبد الصتدق عبد الواحد :  

51 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

حي  عحوانه ا(  اتمر  خليل  السيد 

11 فففف2 الدارالبيضتء  عتدل زنقة 

املغرب.

عبد  الصتدق  عبد  السيد 

انزران  بئر  شترع  عحوانه ا(  الواحد 

فففف2  اليوسفية  اجزئة   4 الطتبق 

الدارالبيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عحوانه ا(  اتمر  خليل  السيد 

11 فففف2 الدارالبيضتء  عتدل زنقة 

املغرب

عبد  الصتدق  عبد  السيد 

انزران  بئر  شترع  عحوانه ا(  الواحد 

فففف2  اليوسفية  اجزئة   4 الطتبق 

الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723214.

593I

LE JURISTE

 INNOVATION INGENIERIE
ET INSPECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جداد للشركة

LE JURISTE

 LOT ALMOSTAKBAL 13ف

 GH APPT 2 SIDI MAAROUF ،

فف5ف2، الدارالبيضتء املغرب

 INNOVATION INGENIERIE

ET INSPECTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 26 محج 

مرس السلطتن رقم 3 الطتبق 1 - 

ف12ف2 الدارالبيضتء املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.439349

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 4ف أكتوبر 19ف2 ام تعيين 

مسير جداد للشركة السيد ة( بوجد 

معتد  كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723235.

594I

ESPACE CONSULTING

RIM STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 1ف

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

RIM STONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : رقم 1 

زنقة 2 حي ميكو، املرجة ؛ واد فتس - 

فففف3 فتس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.53667

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   27 املؤرخ في 

RIM STONE شركة ذات املسؤولية 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

1 زنقة 2 حي ميكو، املرجة ؛ واد فتس 

فتس املغرب نتيجة لعدم  فففف3   -

احقيق الغرض اإلجتمتعي.

و عين:

و  ستسيوي  محمد    السيد ة( 

بنسودة  الشرعي  حي   95 عحوانه ا( 

كمصفي  ة(  املغرب  فتس  فففف3 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

 1 وفي رقم  19ف2  دجحبر  ف1  بتتريخ 
واد فتس  ؛  املرجة  2 حي ميكو،  زنقة 

- فففف3 فتس املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 5/19ف41.

595I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة بني مالل خحيفرة - 

ملحقة خحيفرة

SOTRA ELEGANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة بني 

مالل خحيفرة - ملحقة خحيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خحيفرة 

بخحيفرة الحي االداري -  طريق 

اتدلة، ففف54، خحيفرة املغرب

SOTRA ELEGANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 42 حي 

القتاد ادريس السيري - ففف54 

خحيفرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

3169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SOTRA ELEGANCE

اشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

عتمة 

مفتوضة 

زرع.

حي   42  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ففف54   - السيري  ادريس  القتاد 

خحيفرة املغرب.
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أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:

فف7.5    : السيد املعطي الحتصري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد قسو فريد :  فف2.5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد املعطي الحتصري عحوانه ا( 
حي املسيرة السفلى   6 رقم   11 زنقة 

ففف54 خحيفرة املغرب.

السيد قسو فريد  عحوانه ا( زنقة 

خحيفرة  ففف54  الكورس   5 رقم   36

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املعطي الحتصري عحوانه ا( 
حي املسيرة السفلى   6 رقم   11 زنقة 

ففف54 خحيفرة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بخحيفرة  بتتريخ 17 دجحبر 

19ف2 احت رقم 916.

596I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AHEL SIDAMOU

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 7ف السمترة ، 

ES-SMARA MAROC ،72ففف

 STE AHEL SIDAMOU TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 LOTISSEMENT ESSALM 3 BLOC

 D N° 100 ES SEMARA - 72000

السمترة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 AHEL SIDAMOU TRAVAUX

.SARL AU

االشغتل   : غرض الشركة بإاجتز 

العتمة.

 : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 LOTISSEMENT ESSALM 3 BLOC

 D N° 1فف ES SEMARA - 72ففف

السمترة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : بتبوزيد  السيد سعيد  

حصة بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

بتبوزيد عحوانه ا(  السيد سعيد  

حي العودة رقم 416 السمترة ففف72 

السمترة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

بتبوزيد عحوانه ا(  السيد سعيد  

حي العودة رقم 416 السمترة ففف72 

السمترة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلسمترة  بتتريخ 16 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19ف8/2ف2.

597I

FUDICAIRE ISMAILI

STE AGHASSDIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشتط الشركة 

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 7ف السمترة ، 

ES-SMARA MAROC ،72ففف

 STE AGHASSDIS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 AV وعحوان مقرهت االجتمتعي

 HASSAN II N° 56 ES SEMARA -

ففف72 السمترة املغرب.

اوسيع نشتط الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.279

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  دجحبر  9ف  في  املؤرخ 

نشتط  إلى  التتلية  األنشطة  إضتفة 

الشركة الحتلي :

.IMPRIMERIE

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بتلسمترة  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 19/ف21.

598I

JURISMAG SARL

 ADP II HOLDING 10

MOROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen , Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

 ADP II HOLDING 10

MOROCCO SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 46، شترع 

الزرقطوني ، الطتبق  الثتني،  الشقة 
رقم 6  - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

83ف411.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  شتحبر  ف3  في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

أي  درهم»  «ففف.ف99.23  قدره 

إلى  درهم»  «ففف.661.589  من 

  : عن طريق  درهم»  «ففف.819.ف76 

اقدام حصص نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723883.

599I

FIDAROC GRANT THORNTON

 MOTUL AFRIQUE DU
NORD ET DE L›OUEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOTUL AFRIQUE DU NORD

ET DE L›OUEST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 6، زنقة 
األخوة، عمترة ب، الطتبق األول 

يستر، راسين - فففف2 الدارالبيضتء 

املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 1ف أكتوبر 19ف2 ام تعيين 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

و  بيحتر   دو  إامتنويل  متري  أوليفيي 

ستيفتن متثيو كمسير آخر
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ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723117.

Iفف6

CRI DAKHLA

NASIMI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

CRI DAKHLA

املركز الجهوي لالستثمتر ، ففف73، 

الداخلة املغرب

NASIMI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي النهضة 1 

شترع وارزازات  رقم 1411  الداخلة 

- ففف73 الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

14965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.NASIMI TRAVAUX

الكهربتء   : بإاجتز  غرض الشركة 

الصحتعية  ، كهربتء املبتني .

عحوان املقر االجتمتعي : النهضة 1 

شترع وارزازات  رقم 1411  الداخلة - 

ففف73 الداخلة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : ابراهيم  السيد نسيمي  
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد نسيمي  ابراهيم عحوانه ا( 
ففف73   1729 رقم  الوحدة   حي 

الداخلة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نسيمي  ابراهيم  عحوانه ا( 
حي  الوحدة  1729 ففف73 الداخلة 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
6ف  بتتريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

دجحبر 19ف2 احت رقم 1246.
1Iف6

محمد بوظهر

GC SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

محمد بوظهر
رقم 5 عمترة العبدي شترع محمد 
الستدس ، ففف24، الجدادة املغرب

GC SYSTEMS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 13 زنقة 
احمد املجتطي افتمة  االلب الطتبق 

االول  رقم 8 املعتريف - ففف24 
الدار البيضتء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

1795ف4.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  دجحبر   11 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
شواعلي  علي  السيد  ة(  افويت 
فف1  حصة اجتمتعية من أصل  ف5 
املصطفى  السيد  ة(  حصة لفتئدة  

وضتح بتتريخ 11 دجحبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 36191.
2Iف6

ESPACE CONSULTING

LIBRE COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 1ف

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

LIBRE COM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 3 شترع 

اللة مريم ٬ م٠ج   - فففف3 فتس  

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.36299

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   22 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

فوزية خشتف  افويت السيد  ة( 

أصل  من  اجتمتعية  حصة   1.225

السيد  ة(   لفتئدة   حصة   1.225

إلهتم  خشتف بتتريخ 22 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   12 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 16/19ف4.

3Iف6

CRI DAKHLA

SAHARA ORO TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CRI DAKHLA

املركز الجهوي لالستثمتر ، ففف73، 

الداخلة املغرب

  SAHARA ORO TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

افتريتي  حي واد شيتف رقم 289 

الداخلة - ففف73 الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

13451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  فبراار   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. SAHARA ORO TRAVEL

نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

األشختص لفتئدة الغير.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 289 رقم  شيتف  واد  حي  افتريتي  

الداخلة - ففف73 الداخلة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد عبد املغيت  البوطي  :  فف6 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف4    : البوطي  نجوى  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

البوطي   املغيت   عبد  السيد 

 1154 رقم  السالم   حي  عحوانه ا( 

ففف73 الداخلة املغرب.

السيدة نجوى  البوطي  عحوانه ا( 

ففف73   289 رقم  شيتف  واد  حي 

الداخلة  املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نجوى  البوطي  عحوانه ا( 

ففف73   289 رقم  شيتف  واد  حي 

الداخلة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

6ف  بتتريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

مترس 19ف2 احت رقم 249.

4Iف6
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محمد بوظهر

LC COLOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

محمد بوظهر

رقم 5 عمترة العبدي شترع محمد 

الستدس ، ففف24، الجدادة املغرب

LC COLOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 67RUE وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N° 3

 MAARIF CASABLANCA - 20330

CASABLANCA MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

5ف9ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LC  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.COLOR

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 FABRICATION ET VENTE DE

.PEINTURES

 67RUE  : عحوان املقر االجتمتعي 

 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N° 3

 MAARIF CASABLANCA - 2ف33ف

.CASABLANCA MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

الرحيم  عبد  املجدوب  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف5    :

للحصة. 

فف5    : املجدوب رضوان  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

الرحيم  عبد  املجدوب  السيد 

 14 اقتمة املجد عمترة   35 عحوانه ا( 

ففف24  الرابع   الطتبق   15 الشقة 

الجدادة املغرب.

السيد املجدوب رضوان عحوانه ا( 
13 زنقة محمد   بحكيران اجزئة ملك 

السيخ ففف24 الجدادة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املجدوب رضوان عحوانه ا(  
ملك  اجزئة  بحكيران  محمد    زنقة 

السيخ ففف24 الجدادة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 99ف36.

5Iف6

BT CONSEIL

 ALFA SAHARA
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

  ALFA SAHARA DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 rue liberté Etg 3 Appt ,1ف

 5 CASABLANCA 20000

CASABLANCA MAROC

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

449563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALFA  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

. SAHARA DISTRIBUTION

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

.quincaillerie

 : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 rue liberté Etg 3 Appt ف1, 

 5 CASABLANCA 2فففف

.CASABLANCA MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

  Youssef BOULHOUSS : السيد

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

 S’liman EDDERZI  :  5السيد فف

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 Youssef BOULHOUSS السيد 

 Rue 378 N°15 lakhyam )عحوانه ا

AGADIR MAROC فففف2   1.

  S’liman EDDERZI السيد 

    Douar et CR tidssi )عحوانه ا

.OULED TEIMA MAROC 2فففف 

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Youssef BOULHOUSS السيد 

 Rue 378 N°15 lakhyam )عحوانه ا

AGADIR MAROC فففف2 1

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 29 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم -.

6Iف6

la fiducaire regionale du sud

إكسترارلور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

la fiducaire regionale du sud

 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR MAROC

إكسترافلور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : دوار 
إحشتش جمتعة سيدي بيبي أات 
عميرة إقليم شتوكة أات بتهت - 

فففف8 بيوكرى املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 
.8315

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
19ف2 اقرر حل  3ف دجحبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  إكسترافلور 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 
إحشتش  دوار  اإلجتمتعي  مقرهت 
جمتعة سيدي بيبي أات عميرة إقليم 
بيوكرى  فففف8   - بتهت  أات  شتوكة 
املغرب نتيجة لقفل واصفية الشركة.

و عين:
السيد ة( إدريس  العالوي بن شتد 
رقم  احتلت شقة  إقتمة  عحوانه ا(  و 
56 حي الهدى اكتدار ف اكتدار املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.
و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 
دوار  وفي  19ف2  دجحبر  3ف  بتتريخ 
أات  بيبي  سيدي  جمتعة  إحشتش 
 - بتهت  أات  شتوكة  إقليم  عميرة 

فففف8 بيوكرى املغرب.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   19 بتتريخ  االبتدائية بتنزكتن  

19ف2 احت رقم 8ف46.
7Iف6

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة اتفياللت ملحقة 

ورزازات

STE DK.ORZ  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة 
اتفياللت ملحقة ورزازات

شترع موالي رشيد عمترة دادس 
الطتبق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب
STE DK.ORZ  SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 22ب حي 
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سيدي حستان  - ففف45 ورزازات 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

665ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. DK.ORZ  SARL

*دار   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الضيتفة او ريتض.

عحوان املقر االجتمتعي : 22ب حي 

ورزازات  ففف45   - سيدي حستان  

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

 AOUZALE ALI  :  5ف السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 julie, jeanne, nelly السيدة 

فSAMEDI  ép.aouzale  :  5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد AOUZALE ALI عحوانه ا( 

 5RUE GUTENBERG 5921ف

 COUDEKERQUE-BRANCHE

فرنست.

 julie, jeanne, nelly السيدة 

عحوانه ا(   SAMEDI  ép.aouzale

 5RUE GUTENBERG 5921ف

 COUDEKERQUE-BRANCHE

فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد AOUZALE ALI عحوانه ا( 

 5RUE GUTENBERG 5921ف

 COUDEKERQUE-BRANCHE

فرنست

 julie, jeanne, nelly السيدة 

عحوانه ا(   SAMEDI  ép.aouzale

 5RUE GUTENBERG 5921ف

 COUDEKERQUE-BRANCHE

فرنست

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بورزازات  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم -.

8Iف6

CASA MANAGEMENT

 L›UNIVERS DE
L›OCCASION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CASA MANAGEMENT

 BD RAHAL MESKINI N° ، 54

20300، CASABLANCA MAROC

 L›UNIVERS DE L›OCCASION

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مبنى 

شبتب بلوك 11 مبنى C رقم1 عين 

السبع - فف3ف2 الدار البيضتء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

33ف81.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر  8ف  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  L’UNIVERS DE L’OCCASION

درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مبنى شبتب 
 - C رقم1 عين السبع  11 مبنى  بلوك 

الدار البيضتء املغرب نتيجة  فف3ف2 

ال تستمر الشركة بدون األموال   : ل 

املتداولة.

مبنى  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عين  رقم1   C مبنى   11 شبتب بلوك 
البيضتء  الدار  فف3ف2   - السبع 

املغرب. 
و عين:

و  العالوي  فتطمة   السيد ة( 
عحوانه ا( مبنى شبتب بلوك 11 مبنى 
الدار  فف3ف2  السبع  عين  رقم1   C
البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضتء  وعحد   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 
العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 
C رقم1  11 مبنى  : مبنى شبتب بلوك 

عين السبع
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
2ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 34382.
9Iف6

CASA MANAGEMENT

MADISEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CASA MANAGEMENT
 BD RAHAL MESKINI N° ، 54

20300، CASABLANCA MAROC
MADISEF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  21 شترع 
سلمتن الفري�سي الفيليت - فف3ف2 

الدار البيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.367485

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    MADISEF الوحيد  الشريك 
وعحوان  درهم  ففف.ف5  رأسمتلهت 
شترع سلمتن   21 مقرهت اإلجتمتعي  
الدار  فف3ف2   - الفيليت  الفري�سي 
غيتب   : ل  نتيجة  املغرب  البيضتء 

املوارد املتلية.

و حدد مقر التصفية ب   21 شترع 

فف3ف2   - الفري�سي الفيليت  سلمتن 

الدار البيضتء املغرب. 

و عين:

السيد ة(  محمد  بتكو  و عحوانه ا( 

الدار  فف3ف2  كينيدي  بوليفترد   35

البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

2ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 34381.

Iف61

NOBLACTION

TAYMOUR FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املحصور إقتمة األميرة 

3 الطتبق األول رقم 15، فففف4، 

مراكش املغرب

TAYMOUR FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ابواب 

مراكش قطتع 2ف327 عمترة 63 

شقة 7 املسيرة - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

63ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TAYMOUR FOOD

غرض الشركة بإاجتز : مطعم .

ابواب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 63 عمترة  2ف327  قطتع  مراكش 

مراكش  فففف4   - املسيرة   7 شقة 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد رغيد بوشتهين 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد رغيد بوشتهين عحوانه ا( 

 47 رقم   11 الشطر  مراكش  أبواب 

فففف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رغيد بوشتهين عحوانه ا( 

 47 رقم   11 الشطر  مراكش  أبواب 

فففف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   13 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم ف27ف11.

611I

bucof

AE JAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

bucof

 bd med 6 centre irac imm f2 29

 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc

AE JAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

 RYAD وعحوان مقرهت اإلجتمتعي

 OULFA EXTENTION 2 GH

 9 N110 RDC CASABLANCA

 MAROC. - 20040 CASABLANCA

.MAROC

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.392923

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   27 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    AE JAD الوحيد  الشريك 

وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

 RYAD OULFA اإلجتمتعي  مقرهت 

 EXTENTION 2 GH 9 N11ف RDC

 CASABLANCA MAROC. - 2ف4فف

CASABLANCA MAROC نتيجة ل : 

حل الشركة و

اوقيف النشتط..

 RYAD ب  التصفية  مقر  و حدد 

 OULFA EXTENTION 2 GH

 9 N11ف RDC CASABLANCA

 MAROC. - 2ف4فف CASABLANCA

 .MAROC

و عين:

 MOULAY السيد ة( 

و    ABDESSAMAD   EL ALAOUI

 LOT EL MOSTAKBEL عحوانه ا( 

 48 GH IMM 43ف APT 8ف SIDI

 MAAROUF CASABLANCA

CASABLANCA MAROC فف4ف2 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 5ف7222.

612I

NOBLACTION

K.O.J IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املحصور إقتمة األميرة 

3 الطتبق األول رقم 15، فففف4، 

مراكش املغرب

K.O.J IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

محتهل مدخل «ب» شقة رقم 4 

الطتبق األول كتمب الغول جيليز - 

فففف4 مراكش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.49879

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 7ف أكتوبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

شقة  «ب»  مدخل  محتهل  «إقتمة 

الغول  كتمب  األول  الطتبق   4 رقم 

إلى  مراكش املغرب»  فففف4   - جيليز 

 » ك   » بتب الجحوب عمترة  «عملية  

الطتبق االول رقم 1 - فففف4 مراكش  

املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 444ف11.

613I

NOBLACTION

GREEN OÉ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املحصور إقتمة األميرة 

3 الطتبق األول رقم 15، فففف4، 

مراكش املغرب

GREEN OÉ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 8 

نخالت الطتبق االر�سي زنقة ابن 

عتئشة شقة رقم 5 مكتب 3 جيليز - 

ففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1161ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  8ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.GREEN OÉ

غرض الشركة بإاجتز : *مقتول في 

احظيم الخرجتت،   [ إدارة الخدمتت 

والسهرات..[

*مقتول في الحفالت واملهرجتنتت 

الفحية .

إقتمة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ابن  زنقة  االر�سي  الطتبق  نخالت   8

عتئشة شقة رقم 5 مكتب 3 جيليز - 

ففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد سيبتستيتن البير بيير دابوا 

:  ف4 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

السيد مهدي الزموري :  ف3 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد جياللي ميمون :  ف2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد رشيد االدري�سي :  ف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد سيبتستيتن البير بيير دابوا 

عحوانه ا( * * * فرنست.
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السيد مهدي الزموري عحوانه ا( 
 627 رقم   1 السعتدة  املحتميد 

فففف4 مراكش املغرب.

السيد جياللي ميمون عحوانه ا( * 

* * فرنست.

السيد رشيد االدري�سي عحوانه ا( 

فففف4  2ف9  رقم  اتشفين  بن  حي 

مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيبتستيتن البير بيير دابوا 

عحوانه ا( * * * فرنست

السيد مهدي الزموري عحوانه ا( 
 627 رقم   1 السعتدة  املحتميد 

فففف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 1417ف1.

614I

CANOCAF SARL

AREKMANE CAR 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

CANOCAF SARL

شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 
رقم 7 الطتبق الثتني رقم 3ف 

 NADOR ،62الحتظور، ففف

MAROC

 AREKMANE CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : الطريق 

الرئيسية مسجد بدر رقم 26/ب 
قرية اركمتن -  62352 الحتظور  

املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.14915

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 ام تعيين  ف1 دجحبر  املؤرخ في 

مسير جداد للشركة السيد ة( الفقير  

عبد املجيد كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف352.

615I

ا ب س كونسولتيحغ

 HILLSIDE GROUP

هيلستاد غروب

إعالن متعدد القرارات

ا ب س كونسولتيحغ

اقتطع زنقة محمد الرشيد و شترع 

موالي عبد الرحمتن مركز إامتن 

طتبق 6 مكتب 6، فففف2، الدار 

البيضتء املغرب

Hillside Group هيلستاد غروب 

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: ف41 شترع 

الزرقطوني إقتمة حمد مكتب 1 - - 

الدار البيضتء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.415533

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 17 اوليوز 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

إقرار اقرير التصفية

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

اوزيع فتئض التصفية بين الشركتء 

حسب نسبة مستهمتهم

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

إقرار قفل التصفية بشكل نهتئي

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 5: الذي احص على متالي: 

قفل الشركة قبل اتريخهت املحدد

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف6ف723.

616I

ا ب س كونسولتيحغ

 AFRIMINES

أفريمين

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

ا ب س كونسولتيحغ

اقتطع زنقة محمد الرشيد و شترع 

موالي عبد الرحمتن مركز إامتن 

طتبق 6 مكتب 6، فففف2، الدار 

البيضتء املغرب

Afrimines أفريمين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 357 شترع 

محمد الختمس طتبق ف1 - فف3ف2 

الدار البيضتء املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.349797

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في ف2 اونيو 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

طتبق  الختمس  محمد  شترع   357»

املغرب»  الدار البيضتء  - فف3ف2  ف1 

«برج القطب املتلي للدار البيضتء  إلى 

شترع متنسترات كتزانفت الحي الحسني 

-  ف25ف2 الدار البيضتء  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 52ف723.

617I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

محين طوغ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

محين طوغ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف2 الطلعة 
الكبيرة بتب بوجلود فتس  - فففف3 

فتس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
61315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
محين   : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

طوغ.
الحقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيتحي.
ف2   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 - الطلعة الكبيرة بتب بوجلود فتس  

فففف3 فتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : محين  عتدل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  محين  عتدل  السيد 
272 الحي الجداد عين قتدوس فتس 

فففف3 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  محين  عتدل  السيد 
272 الحي الجداد عين قتدوس فتس 

فففف3 فتس املغرب
القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بفتس   التجترية  بتملحكمة 
رقم  احت  19ف2  دجحبر   17

48776ف311119ف4.
618I
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SOUHAL CONSULTING

STE JET MAROC SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  STE JET MAROC SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

اوغوسالفيت الرقم -82أ الشقة 

14 جليز مراكش  - فففف4 مراكش 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

3ف843.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  شتحبر  2ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( خداجة  اقحور 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

دافيد جتن متري  دالمتس بتتريخ 3ف 

شتحبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 388ف11.

619I

HORIZON LINES SARL

 PROMOTION

 IMMOBILIERE ACHRAF &

BADR sarl
 PROMOTION IMMOBILIERE

ACHRAF & BADR

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعحوان مقرهت االجتمتعي: شترع 

موالي العبتس، رقم 8ف1، فحدق 

املحظري، ففف93،  

اطوان - املغرب.

رقم التقييد في السجل التجتري 

.5717

اخفيض املقتبل املتلي لعقد التسيير 

الحر واجداده.

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قررت  18ف31/12/2  بتطوان بتتريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

 PROMOTION IMMOBILIERE»

املقيدة   ،«ACHRAF & BADR

بتلسجل التجتري بتملحكمة اإلبتدائية 

والكتئن   ،5717 بتطوان احت الرقم 

موالي  شترع  بـ  االجتمتعي  مقرهت 

رقم  املحظري،  فحدق  العبتس، 

املغرب،   – اطوان  ففف93،  8ف1، 

تعدال  القتنوني  متصرفهت  بواسطة 

بتطوان  واملوقع  الحر  التسيير  عقد 

15ف6/2ف/ف3، والذي سلمت  بتتريخ 

التسيير  وصالحية  حق  بمقتضته 

الحر ألصلهت التجتري املسمى: «فحدق 

موالي  بشترع  الكتئن  املحظري»، 

8ف1،  رقم  فحدق املحظري،  العبتس، 

لفتئدة  املغرب،   – اطوان  ففف93، 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

 JAWHARAT AL» وحيد  بشريك 

بتلسجل  املقيدة   ،«MADINA

التجتري بتملحكمة اإلبتدائية بتطوان 

والكتئن مقرهت  87ف15،  احت الرقم 

العبتس،  موالي  شترع  بـ  االجتمتعي 

ففف93،  8ف1،  رقم  فحدق املحظري، 

بتخفيض  وذلك  املغرب،   – اطوان 

املقتبل املتلي للتسيير الحر من ستمتئة 

في  وحصره  درهم  ألف  ففف.فف6( 

مبلغ ثالثمتئة ألف  ففف.فف3( درهم.

مدة  اجداد  ام  ذلك  وبمقت�سى 

احتار  سريتن التسيير الحر من فتان 

18ف2 ملدة عشر  ف1( سحوات قتبلة 

للتجداد.

Iف62

DK PARTNERS MAROC

 SG INTERNATIONAL

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

  Bd, Ghandi - Ghandi Mall

 Immeuble 9 - 2éme étage N°5

 - Boulevard Ghandi، 20100،

CASABLANCA MAROC

 SG INTERNATIONAL

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 59 شترع 

الزرقطوني الطتبق 6 رقم 18 

الدارالبيضتء فففف2 الدارالبيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

699ف45

 19 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  دجحبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 SG INTERNATIONAL  :

.CONSULTING

هدف   : بإاجتز  الشركة  غرض 

عن  نيتبة  عنهت  نيتبة  هو  الشركة 

في املغرب أو في  ، سواء  أطراف ثتلثة 

الخترج:

• خدمتت استشترية ودعم لألفراد 

واملؤسستت  واملجتمعتت  والشركتت 

العتمة أو الختصة األخرى ؛

االستراايجية  في  استشترات   •

والتحظيم واإلدارة والتحظيم وأنظمة 

املعلومتت واملوارد البشرية والتسويق 

إلى  التصميم  من   ، واالاصتالت 

التحفيذ ؛

• التدريب الشخ�سي.

• خدمتت التدريب ؛

• استشترات التسويق واالاصتالت 

إلى الشركتت أو السلطتت املحلية أو 

الهيئتت العتمة ؛

إدارة  بشأن  املشورة  اقدام   •

وحل  والوستطة  والتفتوض  التغيير 

النزاعتت ؛

الجمتعي  أو  الفردي  التدريب   •

اإلستراايجية  الرؤية  بحتء  أجل  من 

للشركة واملستعدة في صحع القرار ؛

االستراايجية  االستشترات   •

أو  العتمة  للمؤسستت  والتطويرية 

الختصة ؛

خدمة  أو  عملية  أي  وكذلك   •

مرابطة بشكل مبتشر أو غير مبتشر 

بكتئن الشركة.

• وكذلك جميع العمليتت املحقولة 

أو العقترية أو املتلية أو الصحتعية أو 

أو  مبتشر  بشكل  املرابطة  التجترية 

 ، أعاله  املذكور  بتلكتئن  مبتشر  غير 

أو بأي أشيتء ممتثلة ، مرابطة أو من 

املحتمل أن تسهل احقيقه..

 59  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 18 رقم   6 شترع الزرقطوني الطتبق 

الدارالبيضتء  فففف2  الدارالبيضتء 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

 Claire DEVEAU :  1فف السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 CLAIRE DEVEAU السيدة 

9فف75  الحصر  شترع   34 عحوانه ا( 

.PARIS FRANCE
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 CLAIRE DEVEAU السيدة 

9فف75  الحصر  شترع   34 عحوانه ا( 

PARIS FRANCE

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم -.

621I

CANOCAF SARL

BILAL MANACOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL

شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 
رقم 7 الطتبق الثتني رقم 3ف 

 NADOR ،62الحتظور، ففف

MAROC

BILAL MANACOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

الستقية الحمراء العروي  - ف6255 

الحتظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

875ف1.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   18 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمتلهت    BILAL MANACOR

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف2 

الحمراء  الستقية  شترع  اإلجتمتعي 

املغرب  الحتظور  ف6255   - العروي  

نتيجة ل : - نهتاة نشتط الشركة.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ف6255   - العروي   الستقية الحمراء 

الحتظور املغرب. 

و عين:

و  بوداللي  اعمر   السيد ة( 

العروي   طفيل  ابن  شترع  عحوانه ا( 

ف6255 الحتظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3ف35.

622I

CANOCAF SARL

BILAL MANACOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL

شترع الجيش امللكي زنقة الخنستء 

رقم 7 الطتبق الثتني رقم 3ف 

 NADOR ،62الحتظور، ففف

MAROC

BILAL MANACOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : شترع 

الستقية الحمراء العروي  - ف6255 

الحتظور  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

875ف1.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   18 املؤرخ في 

ذات  شركة   BILAL MANACOR

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف2 

الحمراء  الستقية  شترع  اإلجتمتعي 

املغرب  الحتظور   ف6255   - العروي  

نتيجة ل- نهتاة نشتط الشركة.

و عين:

و  بوداللي  اعمر   السيد ة( 

العروي  طفيل  ابن  شترع  عحوانه ا( 

ف6255 الحتظور  املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

شترع  وفي  19ف2  نونبر   21 بتتريخ 

ف6255   - العروي   الستقية الحمراء 

الحتظور  املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 4ف35.

623I

SOCIETE STAR INCENDIE SARL

SOCIETE STAR INCENDIE
إعالن متعدد القرارات

SOCIETE STAR INCENDIE SARL

اجزئة بححمو  رقم 8ف5 ، فففف6، 

وجدة املغرب

 SOCIETE STAR INCENDIE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: اجزئة 

بححمو  رقم 8ف5 - فففف6  وجدة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.32535

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 17 شتحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم  1: الذي احص على متالي: 

بيع فف5 حصة من طرف  إيهتب حمو 

لصتلح الرا�سي محمد

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

استقتلة املسير السيد إيهتب حمو

قرار رقم  3: الذي احص على متالي: 

احويل الشكل القتنوني للشركة من 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

على  احص  الذي   :7 رقم  بحد 

محدد  الشركة  رأسمتل  مبلغ  متالي: 

إلى   مقسم  ففففف1درهم  في  

كلهت  فف1درهم  بقيمة   ففف1حصة 

لصتلح  الوحيد  الشرك  ملكية  في 

الرا�سي محمد

على  احص  الذي   :13 رقم  بحد 

طرف  من  مسيرة  الشركة  متالي:  

الشريك الوحيد  الرا�سي محمد

على  احص  الذي   :16 رقم  بحد 

من   بتلتوقيع  الشركة  التزم  متالي:  

الرا�سي  السيد   الوحيد   الشريك 

محمد

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   15 بتتريخ  بوجدة   التجترية 

19ف2 احت رقم ف4ف3.

624I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 GEO MO TEC

INDUSTRIELLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شترع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، ففف25، خريبكة 

املغرب

 GEO MO TEC INDUSTRIELLE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

موالي اسمتعيل رقم 66 - ففف25 

خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.3358

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  4ف دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 GEO MO TEC INDUSTRIELLE

ففف.ف9 درهم  SARL  مبلغ رأسمتلهت 

شترع  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 

ففف25   -  66 رقم  موالي اسمتعيل 

خريبكة املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

أي نشتط للشركة

إرادة الشركتء.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ففف25   -  66 رقم  موالي اسمتعيل 

خريبكة املغرب. 
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و عين:
و  عسير  صالح   السيد ة( 
 178 رقم  األنبعتث  حي  عحوانه ا( 
ففف25 خريبكة املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.
الحدود  اإلقتضتء  وعحد   
املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 
العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

: حي األنبعتث رقم 178، خريبكة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 18 بتتريخ  بخريبكة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 1444.
625I

FISCALEX MAROC

 MARRAKECH LAND AND
PROPERTY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احويل املقر االجتمتعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH LAND AND
PROPERTY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 55 شترع 
محمد الختمس عمترة جكتر شقة 
33 جليز مراكش 55 شترع محمد 

الختمس عمترة جكتر شقة 33 جليز 
مراكش فففف4 مراكش املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.92545

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 5ف نونبر 19ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
عمترة  الختمس  محمد  شترع   55»
 55 مراكش  جليز   33 شقة  جكتر 
جكتر  عمترة  الختمس  محمد  شترع 
فففف4  مراكش  جليز   33 شقة 
الحي  «8ف2  إلى  املغرب»  مراكش 
الصحتعي سيدي غتنم طريق اسفي 
الحي  8ف2   7 مراكش مكتب رقم ف 

الصحتعي سيدي غتنم طريق اسفي 

فففف4   7 ف  رقم  مكتب  مراكش 

مراكش  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 6ف2ف11.

626I

ETS COMPTA HOUSE

بويامين
إعالن متعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

بويتمين «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: حي الرجت 

في هللا فترة خحيفرة - ففف54 خحيفرة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.2329

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

ام ااختذ  19ف2  نونبر  4ف  املؤرخ في 

القرارات التتلية: 

على  احص  الذي  1ف:  رقم  قرار 

حصة من اصل  ف25  افويت  متالي: 

ولد  براهيم  السيد  من  حصة  فف5 

بوزيتني  املجيد  عبد  السيد  الى  بويت 

دري�سي

على  احص  الذي  2ف:  رقم  قرار 

حصة من اصل  ف25  افويت  متالي: 

ولد  السيد هشتم   حصة من  ف25 

بويت الى السيد معطالوي سعيد

على  احص  الذي  3ف:  رقم  قرار 

املجيد  عبد  السيد  اضتفة  متالي: 

بوزيتني دري�سي مسير ثتني للشركة 

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

على  احص  الذي   :12 رقم  بحد 

متالي: تعيين محمد ولد بويت و السيد 

عبد املجيد بوزيتني دري�سي مسيران 

للشركة

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بخحيفرة  بتتريخ 11 دجحبر 

19ف2 احت رقم 9ف9.

627I

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

MSSIOUANE AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمحة الححصتلي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

ف2 شترع املتحبي الطتبق االول بني 

مالل ف2 شترع املتحبي الطتبق االول 

بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

MSSIOUANE AGRICOLE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: اجزئة 

سوس رقم 3-9 الطتبق الثتني قبتلة 

املركز التجتري مرجتن بني مالل  - 

ففف23 بني مالل املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.5659

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 22 دجحبر 14ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

املجيد  عبد  السيد  من  كل  فوت 

بطتقته  كتملة  سهم  فف3  الوادع 

والسيد سمير    Q 53829 الوطحية 

بطتقته  كتملة  سهم  ف4  بحعزوز 

أي مت مجموعه   A 49475 الوطحية  

صتلح  السيد  لفتئدة  سهم  ف34 

 I 146233  عوبتان  بطتقته الوطحية

بقيمة  درهــم   فف,ففف.34  مقتبل 

فف.فف1 درهم للسهم الواحد

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

القتنوني  الشكل  تغيير   -

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 

 100.000،00 هو  الشركة  راسمتل 

درهم لفتئدة السيد صتلح عوبتان

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 

لفتئدة  سهم  ففف1  االسهم  عدد 

عوبتان صتلح

بحد رقم 2: الذي احص على متالي: 

من  للشركة  القتنوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 8ف9.

628I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

PROTECT LIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

PROTECT LIFE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي درب 

االحرار حي موازارن الطتبق االول ب1 

اات اورير - فففف4 مراكش املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

99811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.PROTECT LIFE
اقدام   : بإاجتز  الشركة  غرض 
الخدمتت في االستشترات والتدريب .

درب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
االحرار حي موازارن الطتبق االول ب1 
اات اورير - فففف4 مراكش املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 
درهم، مقسم كتلتتلي:

  QUANTIN AURELIA  : السيد 
فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
 QUANTIN AURELIA السيد 
  LA SEVERIE  4421ف عحوانه ا( 

.PORNIC  FRANCE
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
 QUANTIN AURELIA السيد 
  LA SEVERIE  4421ف عحوانه ا( 

PORNIC  FRANCE
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
23 أكتوبر  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 8977ف1.

629I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

VILLA AMBRE SELLAMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 
حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب
 VILLA AMBRE SELLAMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 55 شترع 

محمد الختمس عمترة جكتر رقم 33 

جليز مراكش فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

9ف998

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VILLA  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

.AMBRE SELLAMINE

: بيع وكراء  غرض الشركة بإاجتز 

عقتر - استغالل منزل فحدقي.

55 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

 33 محمد الختمس عمترة جكتر رقم 

جليز مراكش فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 HOLDING GRAND الشركة 

فف1  بقيمة  حصة   BAIE :  1.ففف

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 HOLDING الشركة 

 ZONE عحوانه ا(   GRAND BAIE

 D’ACTIVITES COMMERCIALES

  DES CAPUCINES 1486ف

.RANVILLE  France

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

اونطوني  سيالمين  السيد 

 ALLEE DU VAL  7 عحوانه ا( 

RENOUF  142فف  HEROUVILLE-

SAINT-CLAIR  France

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

23 أكتوبر  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 8974ف1.

Iف63

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BIHIKEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

BIHIKEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

سهيب جمتعة امصلوحت دائرة 

اححتوت الحوز مراكش فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

171فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  ف3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BIHIKEN

استغالل   : غرض الشركة بإاجتز 

منزل فحدقي .

دوار   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

دائرة  امصلوحت  جمتعة  سهيب 

فففف4  مراكش  الحوز  اححتوت 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

حصة  ف5    : السيد جتبري رضت 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف5    : مليكة  الشيخ  بن  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد جتبري رضت عحوانه ا( دوار 

دائرة  امصلوحت  جمتعة  سهيب 

مراكش  فففف4  الحوز  اححتوت 

املغرب.

مليكة   الشيخ  بن  السيدة 

جمتعة  سهيب  دوار  عحوانه ا( 

الحوز  اححتوت  دائرة  امصلوحت 

فففف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حتبري رضت عحوانه ا( دوار 

دائرة  امصلوحت  جمتعة  سهيب 

مراكش   فففف4  الحوز  اححتوت 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر  7ف  بتتريخ  بمراكش   التجترية 

19ف2 احت رقم 9356ف1.

631I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MOD MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

MOD MANAGEMENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ملك 

اافيت بلداة جليز اجزئة ليفيغحتج 

الطتبق السفلي  - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجتري : 
863فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOD  : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت 

. MANAGEMENT
كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 
اصدار   - ليلي  مرقص  واستغالل 

واستراد.
ملك   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
ليفيغحتج  اجزئة  جليز  بلداة  اافيت 
مراكش  فففف4   - السفلي   الطتبق 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
 CASINI ENRICO :  38 السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
 ANGIOLETTI السيد 
AUGUSTO :  37 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة .
 COMINARDI السيد 
  ROBERTO CARLO LORENZO :
13 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 COMINARDI, PAOLO السيد 
FRANCO GIOVANNI :  12 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
 CASINI ENRICO السيد 
     VIA GENZANA  4 عحوانه ا( 

MASSANGO  SUISSE  فف69.
 ANGIOLETTI السيد 
 VIA ZORZI عحوانه ا(   AUGUSTO

PARADISO SUISSE  فف69 4.
 COMINARDI السيد 
 ROBERTO CARLO LORENZO
   VIA IPPODROMO 15ف عحوانه ا( 

MILANO  ITALY  51ف21.

 COMINARDI, PAOLO السيد 

عحوانه ا(   FRANCO GIOVANNI

  VIA IPPODROMO 151ف21 5ف

.MILANO  ITALY

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

 CASINI ENRICO السيد 

  VIA GENZANA  69عحوانه ا( 4 فف

MASSANGO  SUISSE

 ANGIOLETTI السيد 

 VIA ZORZI عحوانه ا(   AUGUSTO

PARADISO SUISSE  فف69 4

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  5ف  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 37فف11.

632I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DAR QUEBRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

DAR QUEBRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 55 شترع 

محمد الختمس عمترة جكتر رقم 33 

جليز مراكش فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

917فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.QUEBRA

استغالل   : غرض الشركة بإاجتز 

منزل فحدقي .

55 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

 33 محمد الختمس عمترة جكتر رقم 

جليز مراكش فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

 DUPUY PAUL JACQUES السيد

ف5  : حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

 HUOT DE السيدة 

 LONGCHAMP MARIE

فCAROLINE :  5 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 DUPUY PAUL السيد 

 RUE DES عحوانه ا(   JACQUES

  ASTRONOMES 14/ف118  1ف

.UCCLE  BELGIQUE

 HUOT DE السيدة 

 LONGCHAMP MARIE

ف14  عحوانه ا(   CAROLINE

  AVENUE VICTOR HUGO 75116

.PARIS  FRANCE

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 DUPUY PAUL السيد 

 RUE DES عحوانه ا(   JACQUES

  ASTRONOMES 14/ف118  1ف

UCCLE  BELGIQUE

 HUOT DE السيدة 

 LONGCHAMP MARIE

ف14  عحوانه ا(   CAROLINE

  AVENUE VICTOR HUGO 75116

PARIS  FRANCE

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف1  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 119ف11.

633I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

CREALAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضتفة تسمية اجترية أو شعتر 

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

CREALAB «شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: ممر 

الحخيل فحدق كولف بالص  - 

فففف4 مراكش املغرب.

«إضتفة تسمية اجترية أو شعتر»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.78793

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

اقرر  19ف2  اونيو  3ف  في  املؤرخ 

إضتفة شعتر اجتري للشركة وهو:

LA BOHEMERIE

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

اونيو   17 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 5871ف1.

634I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

RGLW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

RGLW  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 8ف2 

سيدي غتنم طريف اسفي رقم 

TK23 - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجتري 

.16359

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ     RGLW

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

8ف2 سيدي غتنم طريف اسفي رقم 

املغرب  مراكش   TK23 - 4فففف

نتيجة ل : عدم املردوداة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 8ف2 

 TK23 سيدي غتنم طريف اسفي رقم

فففف4 - مراكش املغرب. 

و عين:

  SAUVEUR ROLAND السيد ة( 

ف1  عحوانه ا(  و   GUENOUN

  PASSAGE CHARLES ALBERT

PARIS  France  18ف75 كمصفي  ة( 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : رقم 8ف2 

 TK23 سيدي غتنم طريف اسفي رقم

مراكش

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  5ف  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 34فف11.

635I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

CATALPA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

CATALPA SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دائرة البور 

الويدان  - فففف4 مراكش املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21925

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 ام تعيين  4ف شتحبر  املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

 PONIATOWSKI STANISLAS

PHILIPPE  كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر  4ف  بتتريخ  بمراكش   التجترية 

19ف2 احت رقم 9283ف1.

636I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

YANYAS 2010
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

YANYAS 2010 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 55 شترع 

محمد الختمس عمترة جكتر رقم 33 

جليز - فففف4 مراكش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.98679

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في ف1 أكتوبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

عمترة  الختمس  محمد  شترع   55»

جكتر رقم 33 جليز - فففف4 مراكش 

املغرب» إلى «السبتيين درب السقتاة 
رقم 91  - فففف4 مراكش  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر  5ف  بتتريخ  بمراكش   التجترية 

19ف2 احت رقم 9314ف1.

637I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

JODECI
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

JODECI «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم 48 

درب الجداد لكبير الزاوية - فففف4 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

27ف24.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 4ف نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 

تعيين السيدة متليفتن ازابيل  متالي: 

السيد  مع  للشركة  جدادة  مسيرة 

بيحو دومينيك ملدة غير محدودة ومع 

التوقيع غير مشترك

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

 RIAD VERT اضتفة العالمة التجترية

MARRAKECH للشركة  

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

اضتفة حمتم و SPA لغرض الشركة 

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 3: الذي احص على متالي: 

SPA استغالل منزل فحدقي  -  حمتم و

على  احص  الذي   :15 رقم  بحد 

تعيين السيدة متليفتن ازابيل  متالي: 

السيد  مع  للشركة  جدادة  مسيرة 

بيحو دومينيك ملدة غير محدودة ومع 

التوقيع غير مشترك

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   26 بتتريخ  بمراكش   التجترية 

19ف2 احت رقم 9747ف1.

638I

HORIZON LINES SARL

FEDDAN PARK
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL AU

شترع محمد اليزادي، إقتمة 

األندلس، بلوك H، الطتبق الثتني، 

رقم 11 ، ف4ف93، اطوان املغرب

FEDDAN PARK «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: شترع 

الجزائر، صحدوق البراد رقم 733، - 

ففف93 اطوان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.18125

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 12 دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

املصتدقة على افويت السيدة اامتن 

القتطحة  الجنسية،  مغربية  بحونة، 

42، اجزئة  بشترع علي الشعرة، رقم 

ففف93، اطوان املغرب،  عين ملول، 

وذلك لجميع فف25 حصة إجتمتعية 

من فئة فف1 درهم املكهت في الشركة 

لفتئدة السيد هشتم الهواري، مغربي 

اإلستقالل،  بحي  القتطن  الجنسية، 

فف932،   ،1 رقم  السمترة،  شترع 

املضيق - املغرب.

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

املصتدقة على استقتلة السيد احمد 

املغربي الجنسية،  بن علي اليطفتي، 

ومححه  للشركة،  كمسير  مهتمه  من 

اتمت ونهتئيت عن مهتمه كمسير  إبراء 

للشركة

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

مغربي  تعيين السيد هشتم الهواري، 

اإلستقالل،  بحي  القتطن  الجنسية، 

فف932،   ،1 رقم  السمترة،  شترع 

للشركة  كمسير  املغرب،   - املضيق 

ملدة ثالث سحوات.
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قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

السيد هشتم  الشركة  اخويل مسير 

بتسم  املحفرد  التوقيع  حق  الهواري 

الشركة في جميع املعتمالت البحكية 

واملتلية واإلدارية والعقترية والتجترية 

وغيرهت.

على  احص  الذي   :5 رقم  قرار 
متالي: املصتدقة على اجداد القتنون 

مع  ومالئمته  للشركة  األست�سي 

التغييرات والقرارات التي صتدق عليهت 

الجمع العتم.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 6: الذي احص على متالي: 

املستهمتت

بحد رقم 7: الذي احص على متالي: 

رأسمتل الشركة

على  احص  الذي   :45 رقم  بحد 

القتنونيين  املتصرفين  تعيين  متالي: 

للشركة

على  احص  الذي   :46 رقم  بحد 

متالي: التوقيع البحكي

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

17 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم ف647.

639I

2AIN GROUPE COMPTA

STE LOCA ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE LOCA ASSISTANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اتسمين 

2 عمترة 2-ف1 الوحدة A5 رقم ف1 

جليز اجزئة املحتر مراكش - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

65ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.LOCA ASSISTANCE

اصالح   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات  و االشغتل املختلفة.

عحوان املقر االجتمتعي : اتسمين 2 

عمترة ف1-2 الوحدة A5 رقم ف1 جليز 

اجزئة املحتر مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيدة فطومة شطبي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيدة فطومة شطبي عحوانه ا( 

بني مالل   9 رقم   5 حي الشرف بلوك 

ففف23 بني مالل املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فطومة شطبي عحوانه ا( 

بني مالل   9 رقم   5 حي الشرف بلوك 

ففف23 بني مالل املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بمراكش  بتتريخ - احت رقم 

640I

شركة فالح الشتون ش،ذ،م،م

شركة رالح الشاون

 ش،ذ،م،م

مكتب املحتسبة و تسيير املقتوالت

فالح الشتون ش.ذ.م.م

11 معركة أنوال الحتفة ص.ب 454 

شفشتون

شركة فالح الشتون ش،ذ،م،م

رأس متلهت:فف.فففف5 درهم

رقم السجل التجتري 653 شفشتون

تعدال قتنوني 

 دخول شريك جداد، بيع حصص، 

تعيين مسير إضتفي، تغيير األهذاف(

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الشركة  في  للمستهمين  االستثحتئي  

بتتريخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

بشترع  مقرهت  الكتئن  18ف5/2ف/22 

اقرر  قم11  الحتفة  أنوال  معركة 

متالي:

العرفي  العقد  على  املصتدقة   -

الذي  18ف5/2ف/17  بتتريخ  املحرر 

من  حصة   فف2  بيع  ثم  بمقتضته 

للسيدة  مملوكة  حصة  ف25  أصل 

لفتئدة  شريكة  أبواحييي  انصتف 

السيد محمد ر�سى أبواخييي شريك 

جداد.

السيد  دخول  على  املصتدقة   -

محمد ر�سى أبواخييي كشريك جداد.

- إضتفة أهداف جدادة للشركة:

لفتئدة  الفالحية  االستشترة   *

الفالحين، التعتونيتت و الجمعيتت.

* وسيط في عمليتت االئتمتن.

- حذف األهداف:

وايهئ  األشتتل  البذور،  تسويق   *

املحتطق الخضراء.

* تسويق مواد العقتقير.

عبدهللا  السيد  تعيين  ام   -

شريك  غير  إضتفي  كمسير  أبواخييي 

لفترة غير محددة إلى جتنب السيدة 

سوسن أبواخييي.

- جميع الوثتئق الختصة بتلشركة 

فريد  بتوقيع  عليهت  التوقيع  سيتم 

ألحد مسيري الشركة. 

الحظتم  تعدال  على  املصتدقة   -

األست�سي للشركة.

بكتتبة  القتنوني  االاداع  ام    

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

18ف2/ف19  رقم  احت  بشفشتون 

بتتريخ 18ف6/2ف/19. 
ملخص قصد النشر

سوسن أبواخييي

محتسبة معتمدة

641I

MOORISH

RASEN COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

MOORISH

39 شترع لال اتقوت الطتبق 5 شقة د 

، ف8فف2، الدار البيضتء املغرب

RASEN COM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية 

شترع عبد املومن و زنقة سمية، 

إقتمة شهرزاد 3 الطتبق 4 الرقم 

ف2 الحخيل - ف34ف2 الدار البيضتء 

املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.389451

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام   19ف2  أكتوبر   25 في  املؤرخ 

الحتلي  االجتمتعي  املقر  احويل  

للشركة من «زاوية شترع عبد املومن 

 3 شهرزاد  إقتمة  سمية،  زنقة  و 

الطتبق 4 الرقم ف2 الحخيل - ف34ف2 

«عمترة  إلى  املغرب»  البيضتء  الدار 

الغضفة  زنقة  األر�سي  الطتبق   12

البيضتء   الدار  ف33ف2   - املعتريف 

املغرب».
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 2ف7239.

642I

STE  LAYALINA SARL au

ICON.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

STE  ICON.MA   SARL au

29 شترع عمر ابن العتص الطتبق 

الثتلث رقم 26 ، فففف9، طحجة 

املغرب

ICON.MA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 29 شترع 

عمر ابن العتص الطتبق الثتلث رقم 

26 - فففف9 طحجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.97641

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  نونبر   19 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

حفصة    السيد  ة(  افويت 

فف1 حصة اجتمتعية من  القيت�سي  

السيد  ة(   فف1 حصة لفتئدة   أصل 

نونبر   19 بتتريخ  القيت�سي  هبة هللا  

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8569.

643I

STE ANGLE DE GESTION SARL

AALI KARON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شترع فتس رقم 19 كراج 1 اطوان ، 

ففف93، اطوان املغرب

AALI KARON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي املحنش 

األول شترع مراكش رقم 5 - ففف93 

اطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.22855

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  متي   15 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  AALI KARON الوحيد  الشريك 

درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 

املحنش  اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان 

- ففف93   5 األول شترع مراكش رقم 

: انعدام اتم  اطوان املغرب نتيجة ل 

لرقم املعتمالت.

و حدد مقر التصفية ب املحنش 

- ففف93   5 األول شترع مراكش رقم 

اطوان املغرب. 

و عين:

و  علوي  مراني  بدرة   السيد ة( 

 5 عحوانه ا( شترع القصر الكبير رقم 

اطوان املغرب كمصفي  ة(  ففف93 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

متي   17 بتتريخ  بتطوان   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 9ف9.

644I

املستوي

AYMOCAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املستوي

ف1 عمترة غحيحو شقة 17 زنقة أبو 

الطيب املتحبي ، فففف3، فتس 

املغرب

AYMOCAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 1ف3 

اجزئة هبة طريق مكحتس واد فتس - 

فففف3  فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

61297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AYMOCAR

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات بدون ستئق.
عحوان املقر االجتمتعي : رقم 1ف3 

اجزئة هبة طريق مكحتس واد فتس - 

فففف3  فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

فف5 حصة    : السيد علمي أاوب 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة عبدالوي فتطمة الزهراء :  

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد علمي أاوب عحوانه ا( رقم 

تغتت   الحداقة  اجزئة  ك3   /153

فففف3 فتس املغرب.

السيدة عبدالوي فتطمة الزهراء 

تغتت  أندلس  اجزئة  أ   3 عحوانه ا( 

فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علمي أاوب عحوانه ا( رقم 

تغتت   الحداقة  اجزئة  ك3   /153

فففف3 فتس املغرب

السيدة عبدالوي فتطمة الزهراء 

تغتت  أندلس  اجزئة  أ   3 عحوانه ا( 

فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 46ف4.

645I

2AIN GROUPE COMPTA

STE TADLA KIO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE TADLA KIO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مكزة رقم 

56 زنقة الرفتلي بتلكتسم حي ريلض 

قصبة اتدلة - ففف22 قصبة اتدلة 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TADLA KIO

االشغتل   : غرض الشركة بإاجتز 

املختلفة و سوبر متركت.
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عحوان املقر االجتمتعي : مكزة رقم 
زنقة الرفتلي بتلكتسم حي ريلض   56
قصبة اتدلة  ففف22   - قصبة اتدلة 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : معوني  كمتل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  معوني  كمتل  السيد 
2 رقم9 بني مالل   الحي االداري زنقة  

ففف23 بني مالل املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  معوني  كمتل  السيد 
2 رقم9 بني مالل   الحي االداري زنقة  

ففف23 بني مالل املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 26 بتتريخ  االبتدائية بقصبة اتدلة  

نونبر 19ف2 احت رقم ف14.

646I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

AME ANDALOUSE
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 
حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب
AME ANDALOUSE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم 1 
درب الفران حي بوسكري املداحة - 

فففف4 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 
.25841

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
املؤرخ في 18 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 

 CAHU قبول استقتلة السيد  متالي: 

كمسير  محصبه  من   FRANCOIS

للشركة وابراء ذمته  

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

 BURLION MIRELLE تعيين السيدة

غير  ملدة  للشركة  جدادة  مسيرة 

محدودة 

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

على  احص  الذي   :14 رقم  بحد 

 BURLION السيدة  تعيين  متالي: 

للشركة  جدادة  مسيرة   MIRELLE

ملدة غير محدودة 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  5ف  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 33فف11.

647I

fidomek

ADJATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

ADJATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 1 زنقة 

الصويرة املداحة الجدادة  - فففف5 

مكحتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

48873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ADJATI
اعمتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مختلفة , املتتجرة , مركز النسخ .
زنقة   1  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
فففف5   - الصويرة املداحة الجدادة  

مكحتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5    : الصتلحي  جمتل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : السيد عتدل بولحجتبتت 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد جمتل الصتلحي عحوانه ا( 
حي االمل زنقة فتس رقم 228 ويسالن 

فففف5 مكحتس املغرب.
بولحجتبتت  عتدل  السيد 
عحوانه ا( حي التجموعتي بلوك 1 رقم 

4 ب م ع فففف5 مكحتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جمتل الصتلحي عحوانه ا( 
حي االمل زنقة فتس رقم 228 ويسالن 

فففف5 مكحتس املغرب
بولحجتبتت  عتدل  السيد 
عحوانه ا( حي التجموعتي بلوك 1 رقم 

4 ب م ع فففف5 مكحتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر  4ف  بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 4862.
648I

KAOUN

TAZI PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TAZI PRESTIGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 82 

حي اتركة سيدي مبترك مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

33ف1ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAZI  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.PRESTIGE

اركيب   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مكيفتت الهواء

نجترة األلومحيوم

مصلح كهربتئي

سمكري.

 82 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

 - مراكش  مبترك  سيدي  اتركة  حي 

فففف4 مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد سعيد العتادي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد سعيد العتادي عحوانه ا( 

 82 رقم  مبترك  سيدي  اتركة  حي 

مراكش فففف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد سعيد العتادي عحوانه ا( 

 82 رقم  مبترك  سيدي  اتركة  حي 

مراكش فففف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بمراكش  بتتريخ - احت رقم 

.-

649I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ROCKECH
إعالن متعدد القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

ROCKECH «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: رقم 

138 درب كبتلة القصبة  - فففف4 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.83675

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 1ف شتحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 

متالي: اوسيع غرض الشركة بتضتفة 

استغالل مطعم 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

اتبعة للشركة مقرهت  خلق مؤسسة 

الحواة  عرصة   18 رقم  بتلحقوب 

مراكش

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 2: الذي احص على متالي: 

غرض الشركة : استغالل منزل فحدقي 

- استغالل مطعم 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

23 أكتوبر  بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 8957ف1.

Iف65

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
PRIVE AHLAM

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شترع محمد الختمس عمترة بن 

حفصية الطتاق االول رقم الشقة 1 

جليز، ف6فف4، مراكش املغرب

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE

PRIVE AHLAM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: اجزئة 

الزيتون 5 اجزئة 73 جليز  - فففف4 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.12355

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 28 مترس 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

على  احص  الذي   :1 رقم  قرار 

متالي: فوات السيدة احالم ابولعيش 
55993 حصة لصتلح السيد دليجون 

فرانسوا مهدي 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 
درهم  فف1  الى  الحصة  قيمة  رفع 

للحصة 

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

تغييرالسحة املتلية و ابتدئ من 1 احتار 

وانتهي 31 دجحبرمن كل سحة 

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

احص على  الذي  و7:   6 رقم  بحد 

 : للحصص  الجداد  اوزيع  متالي: 

السيدة احالم ابولعيش ففف7 حصة 

مهدي  فرانسوا  دليجون  السيد   -

ففف7 حصة 

على  احص  الذي   :36 رقم  بحد 

 1 من  املتلية  السيحة  ابتدئ  متالي: 

احتار وانتهي 31 دجحبر من كل سحة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   16 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 337ف11.

651I

N2M CONSEIL-SARL

M.F.M DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 M.F.M DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : زنقة 

الزهور جبل العروي الحتظور - 

ففف62 الحتظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.13369

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  5ف دجحبر  املؤرخ في 

 M.F.M DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمتلهت  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

اإلجتمتعي زنقة الزهور جبل العروي 

املغرب  الحتظور  ففف62   - الحتظور 

نتيجة النتهتء نشتط الشركة .

و عين:

و  حمتش   مولود     السيد ة( 

العروي  الزهور  شترع  عحوانه ا( 

املغرب  الحتظور  ففف62  الحتظور 

كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

زنقة  وفي  19ف2  دجحبر  5ف  بتتريخ 

 - الحتظور  العروي  جبل  الزهور 

ففف62 الحتظور املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3492.

652I

N2M CONSEIL-SARL

NIRMA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NIRMA TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع ابو 

القتسم الشتبي رقم 135 الحتظور - 

ففف62 الحتظور املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.16877

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

اات  محمد  السيد  ة(  افويت 

اجتمتعية  حصة  ففف.1  الهبطي  

فف1 حصة لفتئدة  السيد  من أصل 

 24 اات الهبطي بتتريخ  الهتشمي    ة( 

أكتوبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 11 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3493.

653I

عبد الرحمتن االمتلي

HAMMOUD FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عبد الرحمتن االمتلي

 bd Mohammed V , 3°ét. ,625

n°29 ، 20000، الدارالبيضتء 

املغرب

HAMMOUD FOODS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية   34(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 72 شترع 
املسيرة الخضراء الدارالبيضتء 

املغرب فففف2 الدارالبيضتء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.338827

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
اقرر  19ف2  أكتوبر   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ    HAMMOUD FOODS
وعحوان  درهم  ففف.ف9  رأسمتلهت 
املسيرة  شترع   72 اإلجتمتعي  مقرهت 
املغرب  الدارالبيضتء  الخضراء 
املغرب نتيجة  الدارالبيضتء  فففف2 

ل : إنهتء النشتط التجتري.
 11 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الداتب  عين  تسمتني  جزيرة  زنقة 
فففف2 الدارالبيضتء  الدارالبيضتء - 

املغرب. 
و عين:

قتسم حمود  صوبحي   السيد ة( 
زنقة جزيرة تسمتني   11 و عحوانه ا( 
فففف2  الدارالبيضتء  الداتب  عين 
كمصفي  ة(  املغرب  الدارالبيضتء 

للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 34966.

654I

عبد الرحمتن االمتلي

CASPARTINA AND CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عبد الرحمتن االمتلي
 bd Mohammed V , 3°ét. ,625
n°29 ، 20000، الدارالبيضتء 

املغرب
CASPARTINA AND CO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 72 شترع 

املسيرة الخضراء الدارالبيضتء - 

فففف2 الدارالبيضتء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.283555

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر   21 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    CASPARTINA AND CO

وعحوان  درهم  ففف.ف9  رأسمتلهت 

املسيرة  شترع   72 اإلجتمتعي  مقرهت 

فففف2   - الدارالبيضتء  الخضراء 

إنهتء   : الدارالبيضتء املغرب نتيجة ل 

النشتط التجتري.

 11 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الداتب  عين  تسمتني  جزيرة  زنقة 

فففف2 الدارالبيضتء  الدارالبيضتء - 

املغرب. 

و عين:

قتسم حمود  صوبحي   السيد ة( 

زنقة جزيرة تسمتني   11 و عحوانه ا( 

فففف2  الدارالبيضتء  الداتب  عين 

كمصفي  ة(  املغرب  الدارالبيضتء 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم ف3ف33.

655I

HOLDING HBF

STE SIFALOC
إعالن متعدد القرارات

HOLDING HBF

 AVENUE CHEFCHAOUNE 22

 R2SIDENCE YASMINE REZ DE

 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE SIFALOC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي:  الحي 

الصحتعي مجتط رقم البقعة 316 

الطتبق األول، مكتب رقم 2 - 

فففف5 مكحتس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.37227

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 3ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

من  الشركة  متل  رأس  في  الزيتدة 

فففف98  فففف9 ألف درهم ليصبن 

ألف درهم

على  احص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشركة  متل  رأس  خفض  متالي: 

ليصبن  درهم  ألف  فففف98  من 

ففففف5 ألف درهم

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

احويل مقر الشركة الكتئن بمكحتس 

جمتل  شترع   2 وئتم  إقتمة  رقم7 

القتعدة الجوية إلى  الدان األفغتني  

الحي  املقر الجداد الكتئن بمكحتس، 

البقعة316،  رقم  مجتط،  الصحتعي 

الطتبق األول، مكتب رقم 2

على  احص  الذي   :4 رقم  قرار 

احين وإعتدة صيتغة القتنون  متالي: 

األست�سي للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

على  احص  الذي   :7-5 رقم  بحد 

متالي: راس املتل - املقراالجتمتعي  

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 14ف5.

656I

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكت

GLOBAL MATERIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع اتبع لشركة اجترية اوجد 

مقرهت االجتمتعي بتملغرب

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكت

26 اقتمة املحمدي زنقة رابعة 

العدوية الطتبق الرابع رقم 34 

الجيروند ، فف5ف2، الدار البيضتء 

املغرب

GLOBAL MATERIEL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 246-

ف25 شترع امل زوال زنقة شرلوفي - 

فف3ف2 الدار البيضتء املغرب.

«إغالق فرع اتبع لشركة اجترية 

اوجد مقرهت االجتمتعي بتملغرب»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.163595

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر   28 في  املؤرخ 

 GLOBAL لشركة  اتبع  فرع  إغالق 

 GLOBAL تسميته   MATERIEL

في  عحوانه  والكتئن   MATERIEL

السفلي  الطتبق  بالنكت  21زنقة  

البيضتء  الدار  فف3ف2   - بلفدار 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

ف2  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 721ف72.

657I

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكت

 GROUPE SCOLAIRE AL

BANINE SAHEL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fiduciaire rageca  فيديسيير راجيكت

26 اقتمة املحمدي زنقة رابعة 

العدوية الطتبق الرابع رقم 34 

الجيروند ، فف5ف2، الدار البيضتء 

املغرب
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 GROUPE SCOLAIRE AL BANINE

SAHEL PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي م التقدم 

ج.ه 2-17 الطتبق الثتني سيدي 

البرنو�سي - فف6ف2 الدارالبيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

449517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 GROUPE SCOLAIRE AL BANINE

.SAHEL PRIVE

التعليم   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الخصو�سي .

عحوان املقر االجتمتعي : م التقدم 

سيدي  الثتني  الطتبق   2-17 ج.ه 

الدارالبيضتء  فف6ف2   - البرنو�سي 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيدة السعداة بوعبيد :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 السيدة السعداة بوعبيد : ففف.1 

بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

بوعبيد  السعداة  السيدة 

حد  عبتس  اوالد  حي  عحوانه ا( 

السوالم 2ف264 برشيد املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوعبيد  السعداة  السيدة 

حد  عبتس  اوالد  حي  عحوانه ا( 

السوالم 2ف264 برشيد املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 29 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 1ف7218.

658I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

ايكو توريزم اي روندوني ش 

 ECOTOURISME ET - م م

RANDONNEES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

الوحيد

45، شترع العقبة، ، ففف44، 

الصويرة املغرب

ااكو اوريزم اي روندوني ش 

 ECOTOURISME ET - م م

RANDONNEES SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 535 

اجزئة اتفوكت، الطتبق األول - 

ففف44 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.1227

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2  دجحبر   13 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  اقرر 

روندوني  اي  اوريزم  ااكو  املحدودة 

 ECOTOURISME ET  - م  م  ش 

مبلغ     RANDONNEES SARL

وعحوان  درهم  ففف.ف1  رأسمتلهت 

اجزئة   535 رقم  اإلجتمتعي  مقرهت 

ففف44   - األول  الطتبق  اتفوكت، 

هدف   : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة 

الشركة لم اتحقق.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

535 اجزئة اتفوكت، الطتبق األول - 

ففف44 الصويرة املغرب. 

و عين:

السيد ة( Edouard  POTTIER و 
اجزئة اتفوكت،   535 رقم  عحوانه ا( 

الصويرة  ففف44  األول  الطتبق 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

: جرد مت  الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

ابقى من ممتلكتت الشركة و بيعهت و 

كذا اصفية الداون.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 357.

659I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL

حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 

أومليل ، شترع الحسن الثتني - 

فففف8 أكتدار املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  13ف2  غشت   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.ف15  من  أي  درهم  ففف.ف48 

عن  درهم»  «ففف.ف63  إلى  درهم» 

إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
شتحبر  5ف  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43622.

Iف66

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مبنى 
أومليل ، شترع الحسن الثتني  - 

فففف8  أكتدار املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  13ف2  غشت   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
«ففف.ف63  من  أي  درهم  ففف.ف48 
عن  درهم»  «ففف.ف1.11  إلى  درهم» 
إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
شتحبر  5ف  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43623.

661I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية   344

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 

أومليل ، شترع الحسن الثتني - 

فففف8  أكتدار املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

ففف.495 درهم أي من «ففف.ف1.11 

عن  درهم»  «ففف.5ف1.6  إلى  درهم» 

إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر  5ف  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43624.

662I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL

حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 

أومليل ، شترع الحسن الثتني - 

فففف8 أكتدار املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

ففف.495 درهم أي من «ففف.5ف1.6 

عن  درهم»  «ففف.فف2.1  إلى  درهم» 

إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
شتحبر  5ف  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43625.

663I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 
أومليل ، شترع الحسن الثتني  - 

فففف8 أكتدار املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
ففف.492 درهم أي من «ففف.فف2.1 
عن  درهم»  «ففف.2.592  إلى  درهم» 
إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
شتحبر   11 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43651.

664I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 

أومليل ، شترع الحسن الثتني - 

فففف8 أكتدار املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

ففف.492 درهم أي من «ففف.2.592 

عن  درهم»  «ففف.84ف.3  إلى  درهم» 

إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر   13 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43677.

665I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL

حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 

أومليل ، شترع الحسن الثتني - 

فففف8 أكتدار املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

ففف.495 درهم أي من «ففف.84ف.3 

عن  درهم»  «فف3.574.5  إلى  درهم» 

إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر   18 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43698.

666I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL

حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 

أومليل ، شترع الحسن الثتني  - 

فففف8 أكتدار املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

فف495.5 درهم أي من «فف3.574.5 

عن  درهم»  «فف65.5ف.4  إلى  درهم» 

إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر  ف2  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43715.

667I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL

حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
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 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 
أومليل ، شترع الحسن الثتني  - 

فففف8  أكتدار املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
ففف.489 درهم أي من «ففف.65ف.4 
عن  درهم»  «ففف.4.554  إلى  درهم» 
إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
شتحبر   23 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43731.

668I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  مبنى 
أومليل ، شترع الحسن الثتني  - 

فففف8  أكتدار املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
ففف.498 درهم أي من «ففف.4.554 
عن  درهم»  «ففف.52ف.5  إلى  درهم» 
إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
شتحبر   26 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

13ف2 احت رقم 43771.

669I

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مبنى 
أومليل ، شترع الحسن الثتني - 

فففف8  أكتدار املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  13ف2  غشت   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
ففف.498 درهم أي من «ففف.52ف.5 
عن  درهم»  «ففف.ف5.55  إلى  درهم» 
إدمتج احتيتطي أو أربتح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املتل.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
أكتوبر  3ف  بتتريخ  التجترية بتكتدار  

13ف2 احت رقم ف4382.

Iف67

CRB CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE LES
CHAMPIONS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفتة شريك

CRB CONSEIL
حي الهحتء شترع ابن سيحت رقم 214 ، 

ف28ف2، الدار البيضتء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

CHAMPIONS PRIVE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مبنى 

أومليل ، شترع الحسن الثتني  - 

فففف8  أكتدار  املغرب.

وفتة شريك
رقم التقييد في السجل التجتري 

.21757

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

16ف2 ام اإلعالم  11 أبريل  املؤرخ في 

بوفتة الشريك أحمد بوبكري و اوزيع 

لرسم   
ً
ابعت الورثة  على  حصصه 

15ف2  دجحبر   22 في  املؤرخ  اإلراثة 

بتلشكل األتي :
  ، بوبكري   رشيد  السيد ة( 

24.974 حصة .

  ، بوبكري   اوفيق  السيد ة( 

24.974 حصة .

  ، بوبكري   سميرة  السيد ة( 

3.238 حصة .

السيد ة( متريفون لورانس دوفتل  

،  2.314 حصة .

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

اونيو  1ف  بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

16ف2 احت رقم 58552.

671I

CADES SARL

STE HYGICAM
إعالن متعدد القرارات

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STE HYGICAM «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 46 شترع 

الزرقطوني طتبق 1 رقم 3 46 شترع 

الزرقطوني طتبق 1 رقم 3 ف4فف2 

الدارالبيضتء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.419281

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 12 نونبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي:  

حصص  ففف1  نقل   على  املوافقة 

بين محمد أمين صحراوي و م عبد 

الصمد حميدي 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

استقتلة املسير الحتلي و تعيين السيد 

عبد الصمد حميدي مسير جداد 

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

تعدال  للحظتم األست�سي

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم 7: الذي احص على متالي:  

تعيين عبد الصمد حميدي حتئز على 

CIN رقم 141727 مسير للشركة

على  احص  الذي   :8 رقم  بحد 

السيد عبد الصمد الحميدي  متالي: 

اجلب   ، الشريك الوحيد للشركة   ،

ألف  متئة  بمبلغ  نقًدا  للشركة 

املستهم  يشترك  درهم.   ففففف1( 

الوحيد في رأس متل الشركة بتلكتمل 

ويصدره حتى الربع ، أي مبلغ خمسة 

وعشرون ألف درهم  ففف25( درهم

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 36231.

672I

SHICO PROMOTION IMMOBILIER

HEMDANI STM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HEMDANI STM

145 شترع محمد الختمس الطتبق 

 Tanger ،9الرابع شقة 28 ، فففف

Maroc

HEMDANI STM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 145 شترع 

محمد الختمس الطتبق 4 رقم 28 - 

فففف9 طحجة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.84649
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  ف1 دجحبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمتلهت  مبلغ    HEMDANI STM
مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف5 
اإلجتمتعي 145 شترع محمد الختمس 
طحجة  فففف9   -  28 رقم   4 الطتبق 
املغرب نتيجة ل : عدم احقيق هدف 

الشركة.
 145 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
4 رقم  شترع محمد الختمس الطتبق 

28 - فففف9 طحجة املغرب. 
و عين:

و  الهمداني  كوثر   السيد ة( 
عحوانه ا( زنقة سيدي بوقحتدل زنقة 
املغرب  طحجة  فففف9   16 رقم   1

كمصفي  ة( للشركة.
و  الهمداني  فردوس   السيد ة( 
بروكسل  ف7ف1  بلجيكت  عحوانه ا( 

بلجيكت كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228695.

673I

FIDUCIAIRE LE CONSEILLER

- GIC CONSULTING - GIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCIAIRE LE CONSEILLER
 RUE AIT BA AMRANE BD 37
MED V ، 20310، الدار البيضتء 

املغرب
GIC CONSULTING - GIC - شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 152 طريق 

الوازيس  - ف41ف2 الدار البيضتء 
املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف953.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  ف1ف2  دجحبر  8ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

 jean BERNAIX )افويت السيد  ة

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.6 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.6 

دجحبر  8ف  بتتريخ  لحبتبي  جمتل 

ف1ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723988.

674I

ste sabah info

STE UNIVERSEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste sabah info

 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc

STE UNIVERSEL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 117 

طريق دمحتت قلعة السراغحة 

117 طريق دمحتت قلعة السراغحة 

3فف43 قلعة السراغحة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.813

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  أكتوبر  9ف  في  املؤرخ 

شركة ذات    STE UNIVERSEL حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم 

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 117 طريق 

طريق   117 السراغحة  قلعة  دمحتت 

دمحتت قلعة السراغحة 3فف43 قلعة 

السراغحة املغرب نتيجة اللشركة لم 

احقق اربتحت.

و عين:

و  الستاحي  هحد    السيد ة( 

قلعة  دمحتت  طريق   117 عحوانه ا( 

السراغحة  قلعة  3فف43  السراغن 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

 117 وفي  19ف2  أكتوبر  9ف  بتتريخ 

 - السراغحة  قلعة  دمحتت  طريق 

3فف43 قلعة السراغحة املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بقلعة السراغحة  بتتريخ 18 

دجحبر 19ف2 احت رقم 19ف778/2.

675I

Centre d’affaire chorfi

VALOMED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Centre d›affaire chorfi

 rue med smiha residence 144

 jawharate med smiha 6 eme

 etage apprt 35 casablanca ،

20090، casablanca maroc

VALOMED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 144 زنقة 

محمد سميحة اقتمة جوهرة محمد 

سميحة الطتبق 6 الرقم 35  - 

ف9فف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

875ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.VALOMED SARL

اجترة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

محتجتت الدواجن..

 144  : االجتمتعي  املقر  عحوان 
جوهرة  اقتمة  سميحة  محمد  زنقة 

محمد سميحة الطتبق 6 الرقم 35  - 

ف9فف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف8  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد محمد سالوي :  فف4 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد عتدل سالوي :  فف4 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  سالوي  محمد  السيد 
طريق  كتليفورنيت  اجزئة  فف2  رقم 

عين الشقف فف1ف3 فتس املغرب.

عحوانه ا(  سالوي  عتدل  السيد 

 15 شقة   5 طتبق  بير�سي  ممر  3ف 

البيصتء  الدار  فففف2  طوكطحفيل 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  سالوي  محمد  السيد 
طريق  كتليفورنيت  اجزئة  فف2  رقم 

عين الشقف فف1ف3 فتس املغرب

عحوانه ا(  سالوي  عتدل  السيد 

 15 شقة   5 طتبق  بير�سي  ممر  3ف 

البيصتء  الدار  فففف2  طوكطحفيل 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 13 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 875ف45.

676I

Saint-Jalmes & Associés

 ENGIE CONTRACTING AL

MAGHRIB
تعيين أعضتء مجلس اإلدارة

Saint-Jalmes & Associés

 rue Abou Mahassine 24

 Rouyani ، 20000، casablanca

maroc
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 ENGIE CONTRACTING AL

MAGHRIB  «شركة  املستهمة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 

 ROUTE D›EL-JADIDA, PK

 374 KM13,5 COMMUNE

  RURALE OULAD AZOUZ  -

  PROVINCE NOUACEUR 20190

.CASABLANCA MAROC

«تعيين أعضتء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

17ف34.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في ف3 أبريل 19ف2

اقرر تعيين أعضتء مجلس اإلدارة 

خالل السحوات املتلية التتلية: 

- 19ف2

األشختص الطبيعيون: 

 M o n s i e u r السيد ة( - 

بصفته ا(   Philippe Miquel

 PRESIDENT DIRECTEUR

ب:  عحوانه ا(  والكتئن   GENERAL

 Lot 258, Riviera Golf 4, Cocody

- ABIDJAN COTE D’IVOIRE

 M o n s i e u r السيد ة( - 

بصفته ا(    Bart Boesmans

والكتئن   ADMINISTRATEUR

 place Samuel  ,1 ب:  عحوانه ا( 

  Champlain Faubourg de l’Arche

PARIS LA DEFENSE ف9293 

FRANCE

 M o n s i e u r السيد ة( - 

بصفته ا(    Hassen Kacem

والكتئن   ADMINISTRATEUR

 rue Anatole  ,6 ب:  عحوانه ا( 

 France  924فف COURBEVOIE

FRANCE

األشختص املعحويون: 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 23 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

شتحبر 19ف2 احت رقم 714458.

677I

BELHAJ MED SARL

بلحاج ميد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

BELHAJ MED SARL

 Avenue Aouama, lotissement

 Al Majd, Lot n°868, résidence

 «TADART 19 » rez-de-chaussée

n° 3 ، 90080، طحجة املغرب

بلحتج ميد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

العوامة اجزئة املجد بقعة 868 

اقتمة ادارة 19 الطتبق السفلي رقم 

3 طحجة ف8فف9 طحجة املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.85627

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  دجحبر  ف1  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 

عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 

أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228739.

678I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

بوسالم كونستروكسيون ش م م 

 BOUSLAM -

CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

الوحيد

45، شترع العقبة، ، ففف44، 

الصويرة املغرب

بوسالم كونستروكسيون شم م - 

 BOUSLAM CONSTRUCTION

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 114، 

شترع العقبة،  - ففف44 الصويرة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.799

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  12 دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 - م  شم  كونستروكسيون  بوسالم 

 BOUSLAM CONSTRUCTION

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ     SARL

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

ففف44   - شترع العقبة،    ،114 رقم 

هدف   : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة 

الشركة لم اتحقق.

و حدد مقر التصفية ب رقم 114، 

الصويرة  ففف44   - العقبة،   شترع 

املغرب. 

و عين:

و  اجوي  محصيف   السيد ة( 

القت�سي  زنقة   ،28 رقم  عحوانه ا( 

املغرب  الصويرة  ففف44  عيتض 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

: جرد مت  الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

ابقى من ممتلكتت الشركة و بيعهت و 

كدا اصفية الداون.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 358.

679I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة اتفياللت ملحقة 

ورزازات

STE SEMASEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة 

اتفياللت ملحقة ورزازات

شترع موالي رشيد عمترة دادس 

الطتبق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب

STE SEMASEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة  ادلة 

رقم فف3 حي اات كضيف  - ففف45 

ورزازات املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

671ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.SEMASEN SARL

*البحتء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

واالشغتل املختلفة 

* بيع لوازم املكتب 

* املستومة .

عحوان املقر االجتمتعي : زنقة  ادلة 

رقم فف3 حي اات كضيف  - ففف45 

ورزازات املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.2 درهم، مقسم كتلتتلي:

  : فنزاض   الرحمتن  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.ف1 

للحصة .
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ففف.ف1    : اادار  بحعبو  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

فنزاض   الرحمتن  عبد  السيد 

عحوانه ا( بلوك 13 رقم 7 حي السالم 

ففف45 ورزازات املغرب.

السيد بحعبو اادار عحوانه ا( الحي 

املحمدي رقم 1645 ففف45 ورزازات 

املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

فنزاض  الرحمتن  عبد  السيد 

عحوانه ا( بلوك 13 رقم 7 حي السالم 

ففف45 ورزازات املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بورزازات  بتتريخ 19 دجحبر 

19ف2 احت رقم -.

Iف68

STE  LAYALINA SARL au

ICON.MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

STE  ICON.MA   SARL au

29 شترع عمر ابن العتص الطتبق 

الثتلث رقم 26 ، فففف9، طحجة 

املغرب

ICON.MA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  29 شترع 

عمر ابن العتص الطتبق الثتلث رقم 

26  - فففف9 طحجة املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.97641

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع  ام  19ف2  نونبر   19 في  املؤرخ 

رأسمتل الشركة بمبلغ قدره «ففف.ف9 

إلى  درهم»  «ففف.ف1  أي من  درهم» 

«ففف.فف1 درهم» عن طريق :  اقدام 

حصص نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8569.

681I

STE  LAYALINA SARL au

ICON.MA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

STE  ICON.MA   SARL au

29 شترع عمر ابن العتص الطتبق 

الثتلث رقم 26 ، فففف9، طحجة 

املغرب

ICON.MA   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 29 شترع 

عمر ابن العتص الطتبق الثتلث 

رقم 26  29 شترع عمر ابن العتص 

الطتبق الثتلث رقم 26 فففف9 

طحجة املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.97641

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 19 نونبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

شترع عمر ابن العتص الطتبق   29»

شترع عمر ابن   29   26 الثتلث رقم 

 26 رقم  الثتلث  الطتبق  العتص 

شترع   » إلى  املغرب»  طحجة  فففف9 

ت  األمم  ستحة  الختمس،   محمد 

225 الجحتح الدولي اكحوبترك طحجة. 

- فففف9 طحجة  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   17 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8569.

682I

omnium management

FISIO MAY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

FISIO MAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

الخنستء رقم 9 شترع اليعقوب 

املحصور - فففف3 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

523ف6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ف2 من متي 19ف2 ام إعداد القتنون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FISIO  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.MAY

الترويض   : غرض الشركة بإاجتز 

الطبي.

زنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

اليعقوب  شترع   9 رقم  الخنستء 

املحصور - فففف3 فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيدة اتسميحة الزعيمي :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الزعيمي  اتسميحة  السيدة 

اقتمة   22 بنزرت  شترع  عحوانه ا( 

  2 الزهور  ستيس  فتس  حدائق 

فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزعيمي  اتسميحة  السيدة 

اقتمة   22 بنزرت  شترع  عحوانه ا( 

  2 الزهور  ستيس  فتس  حدائق 

فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

التجترية بفتس  بتتريخ 26 من شتحبر 

19ف2 احت رقم 33/19ف3.

683I

CABINET AIT BELHOUCINE

 DAKHLA NEGO FISH &

FOOD INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 DAKHLA NEGO FISH & FOOD

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي محل 1 و 

محل 2 رقم ف54 اجزئة معطى هللا 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف853.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 DAKHLA NEGO FISH & FOOD

مبلغ رأسمتلهت    INTERNATIONAL

ففف.فف1 درهم.



349 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

اإلجتمتعي محل  مقرهت  وعحوان   
اجزئة معطى  ف54  رقم   2 و محل   1
هللا مراكش - فففف4 مراكش املغرب 

نتيجة ل : اوقف نشتط الشركة.
 1 و حدد مقر التصفية ب محل 
و محل 2 رقم ف54 اجزئة معطى هللا 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد ة( نبيل  العشر و عحوانه ا( 
فرنست فف785 فرنست فرنست كمصفي 

 ة( للشركة.
و  شحوفي  فوزية    السيد ة( 
فرنست  فف785  فرنست  عحوانه ا( 

فرنست كمصفي  ة( للشركة.
العزيز   عبد  احمد  السيد ة( 
فف785  فرنست  عحوانه ا(  و  العشر 

فرنست فرنست كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   17 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 376ف11.

684I

Khidmat Attajir

RAGUI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشتط الشركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 5ف
52000، ERRACHIDIA MAROC

RAGUI CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعحوان مقرهت االجتمتعي الرقم 92 
عين العتطي  II الرشيداة - ففف52 

الرشيداة الرشيداة.
تغيير نشتط الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
79ف11.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام تغيير  19ف2  5ف دجحبر  املؤرخ في 
و  «التصدار  من  الشركة  نشتط 

االستيراد

إلى  املستعملة»  السيترات  بيع 

«وسيط السيترات املستعملة».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 472.

685I

HK CONSULTING

 OSCAR HANDLING AND

 SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

HK CONSULTING

 ROUTE DE L›UNITE RES

 ASSALAM GH 1 A 2 AIN

 SEBAA CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

 OSCAR HANDLING AND

SERVICES SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

ابراهيم الروداني، 13 زنقة أحمد 
املجتطي اقتمة األلب الطتبق األول 

شقة رقم 8 - ف25ف2 الدار البيضتء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.374783

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   12 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 OSCAR الوحيد  الشريك  ذات 

 HANDLING AND SERVICES

ففف.فف1  SARL AU  مبلغ رأسمتلهت 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
أحمد  زنقة   13 الروداني،  ابراهيم 
األول  الطتبق  األلب  اقتمة  املجتطي 

الدار البيضتء  - ف25ف2   8 شقة رقم 

: استحتلة استمرار  املغرب نتيجة ل 

نشتط الشركة.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أحمد  زنقة   13 الروداني،  ابراهيم 
األول  الطتبق  األلب  اقتمة  املجتطي 
الدار البيضتء  - ف25ف2   8 شقة رقم 

املغرب. 
و عين:

و  التواتي  أمتل   السيد ة(  
رقم   11 بلوك  العحق  حي  عحوانه ا( 
املغرب  البيضتء  الدار  ف16ف2   15

كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 11 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723161.
686I

HK CONSULTING

 MORUS ELECTRICAL
CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

HK CONSULTING
 ROUTE DE L›UNITE RES
 ASSALAM GH 1 A 2 AIN

 SEBAA CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 MORUS ELECTRICAL

CONSULTING SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 46 شترع 
الزرقطوني الطتبق الثتني الشقة 
رقم 6 - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.359289

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MORUS الوحيد  الشريك  ذات 
 ELECTRICAL CONSULTING

ففف.فف1  SARL AU  مبلغ رأسمتلهت 

 46 اإلجتمتعي  درهم وعحوان مقرهت 

الثتني  الطتبق  الزرقطوني  شترع 

الشقة رقم 6 - فففف2 الدار البيضتء 

: استحتلة استمرار  املغرب نتيجة ل 

اجداد  لعدم  نظرا  الشركة  نشتط 

عقد مع زبون الشركة الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب 46 شترع 

الزرقطوني الطتبق الثتني الشقة رقم 

6 - فففف2 الدار البيضتء املغرب. 

و عين:

و  حمري  التهتمي   السيد ة( 

عحوانه ا( إقتمة الحخيل زاوية شترع 9 

أبريل و زنقة امليداني الدرج 3 الطتبق 

الدار البيضتء  ف34ف2   1 األول شقة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 724135.

687I

HK CONSULTING

COLONIA TRUCKS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

HK CONSULTING

 ROUTE DE L›UNITE RES

 ASSALAM GH 1 A 2 AIN

 SEBAA CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

COLONIA TRUCKS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف3 طريق 

كالالوس عين السبع - ف45ف2 الدار 

البيضتء املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
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رقم التقييد في السجل التجتري 

.224385

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام تعيين  19ف2  نونبر   26 املؤرخ في 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

محجوبي  سعيدة كمسير آخر

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 724136.

688I

bemultico  بيمولتيكو

 LWALJI TRANS
الولجي ارانس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 6ف1 شقة رقم 1ف الزيتون 

املعركة -مكحتس ، ف6فف5، مكحتس 

مكحتس

lwalji trans الولجي ارانس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي كراج في 

دوار الخولط كلم ف1 طريق سيدي 

قتسم  - 97424 دوار الخولط 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

48729

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 1ف 

ام إعداد القتنون  19ف2  من أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 lwalji  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

trans الولجي ارانس.

نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

االشختص لحستب الغير.

كراج في   : عحوان املقر االجتمتعي 
طريق سيدي  ف1  دوار الخولط كلم 
قتسم  - 97424 دوار الخولط املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
فف5    : درداري  عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد طترق درداري  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد عبد هللا درداري عحوانه ا( 
اوجيه  اوالد  لوفتلون  اجزئة   379
القحيطرة ففف14  القحيطرة املغرب.

عحوانه ا(  درداري   طترق  السيد 
املحمداة    55 زقم  أ  الشبتب  درب 

ف2883  املحمداة  املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا درداري عحوانه ا( 
اوجيه  اوالد  لوفتلون  اجزئة   379

القحيطرة ففف14  القحيطرة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
من  ف3  بتتريخ  بمكحتس   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 4448.

689I

BEST ACTIONS COMPTA

 ETABLISSEMENT NASSIMI
 POUR L’EDUCATION ET

L’ENSEIGNEMENT – PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA
 BP : 2881 POSTE PRINCIPAL

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ETABLISSEMENT NASSIMI
 POUR L’EDUCATION ET

   L’ENSEIGNEMENT – PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 
انس جمتعة اات اورير مراكش - 
ف5ف42 اات اورير مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
939فف1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  ف3 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 
 ETABLISSEMENT NASSIMI
 POUR L’EDUCATION ET

.  L’ENSEIGNEMENT – PRIVE
التعليم   : بإاجتز  الشركة  غرض 
و  اإلعدادي  و  االبتدائي  و  األولي   

الثتنوي..
اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
 - مراكش  اورير  اات  جمتعة  انس 

ف5ف42 اات اورير مراكش املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
محمد    الحتسمي  السيد  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
محمد  الحتسمي  السيد  السيد 
عمترة  عتئشة  ابن  زنقة  عحوانه ا( 
مراكش      42 الشقة  نخالت  ثمتنية 

فففف4 مراكش املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
بشير     الحتسمي  السيد  السيد 
الحخالت زنقة   8 إقتمة  ف5  عحوانه ا( 
فففف4  ابن عتئشة جليز  مراكش    

مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 147ف11.

Iف69

STE  LAYALINA SARL au

MARO TRANSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE  MARO TRANSA   SARL au

العرفتن ب2 م ج19 عمترة ب عمترة 

11 متجر 16 ، فففف9، طحجة 

املغرب

MARO TRANSA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي العرفتن ب 

2 م ج 19 عمترة ب عمترة 11 متجر 

16  - فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

813ف5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   15 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  MARO TRANSA الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 

م ج   2 مقرهت اإلجتمتعي العرفتن ب 

 -   16 متجر   11 عمترة ب عمترة   19

 : ل  نتيجة  املغرب  طحجة  فففف9 

اوقف نشتط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب العرفتن 

 11 عمترة  عمترة ب   19 ج  م   2 ب 

متجر 16  - فففف9 طحجة املغرب. 

و عين:

و  حمتني   عبد الحبي     السيد ة( 

عحوانه ا( 37 شترع فلسطين الطتبق 

االر�سي حرية عتمرة 9 شقة 5 6ف1ف3 

فتس  املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
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بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   18 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228736.

691I

STE SIEL COMPTA SARL

مقهى - مأكوالت خفيفة
عقد تسيير حر ألصل اجتري  األشختص 

املعحويون(

عقد تسيير حر ألصل اجتري
مقهى - مأكوالت خفيفة

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 22 
اصبتص  شركة  أعطى  18ف2  احتار 
بتلسجل  املسجل  ش.م.م  نون 
التجترية  بتملحكمة  3ف262  التجتري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بتكتدار 
زنقة انزي   7 التجتري الكتئن ب رقم 
اكتدار  فففف8  اكتدار  السالم  حي 
ازيد  الكوهن  السيد  لفتئدة  املغرب 
فبراار  1ف  من  ابتدئ  سحة   3 ملدة 
21ف2  احتار   31 في  انتهي  و  18ف2 
فف8.ف1  قيمته  شهري  مبلغ  مقتبل 

درهم.

692I

GLOBE FIDUCIAIRE

VALIATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شترع الزرقطوني الطتبق 9 رقم 
18 ، فف1ف2، الدار البيضتء املغرب
VALIATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 39 شترع 

اللة اليتقوت الطتبق الختمس 
الشقة  D الدارالبيضتء - فففف2 

الدار البيضتء املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
6945ف3.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  19ف2  دجحبر  ف1  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

حلمي  رضت   السيد  ة(  افويت 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.1 

ففف.1 حصة لفتئدة  السيد  ة( عبد 

دجحبر  ف1  بتتريخ  الهيل  اللطيف  

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723939.

693I

fiduciaire trascof

SAM ALL-TECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciaire trascof

 tarik bnou ziad residence 1ف

 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc

SAM ALL-TECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 زنقة 

الحرية الطتبق التتلث شقة 6 - 

فففف2 الدارالبيضتء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.259251

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   12 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  SAM ALL-TECH الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 

الحرية  زنقة  ف1  اإلجتمتعي  مقرهت 

فففف2   -  6 شقة  التتلث  الطتبق 

الدارالبيضتء املغرب نتيجة ل : عدم 

وجود فرص للشغل.

ف1 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 

 -  6 شقة  التتلث  الطتبق  الحرية 

فففف2 الدارالبيضتء املغرب. 

و عين:

و  مرداس  صفتء    السيد ة( 

ابتشوعيب   3 دريسية  عحوانه ا( 

فففف2   848 الرقم  الدكتلي 

كمصفي  ة(  املغرب  الدارالبيضتء 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : ف1 زنقة 

الحرية الطتبق التتلث شقة 6

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 15 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 834ف72.

694I

FIDUCIARE IITIMANE

STE FRIGO ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE FRIGO ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي العكيدة 

ف1 مقتطعة إاموزار كحدرمحكمة 

اات سرغوشين و اات حموأويوسف 

مقتطعة صفرو - ففف31 صفرو 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.795

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   21 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الخطتب  السيد  ة(  افويت 

اجتمتعية  حصة  ففف.12  سحو�سي 

لفتئدة   حصة  ففف.48  أصل  من 

 21 السيد  ة( محمد سحو�سي بتتريخ 

نونبر 19ف2.

الخطتب  السيد  ة(  افويت 

اجتمتعية  حصة  ففف.12  سحو�سي 

لفتئدة   حصة  ففف.36  أصل  من 

4ف  مهدي سحو�سي بتتريخ  السيد  ة( 

دجحبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

18 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بصفرو  

19ف2 احت رقم 813 و 784.

695I

CABINET AIT BELHOUCINE

MARRAKECH GOLF VALLEY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH GOLF VALLEY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت االجتمتعي دار اات 

مبترك تسلطتنت مراكش - فففف4 

مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

93ف74

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

ام تغيير  19ف2  اوليوز   15 املؤرخ في 

 MARRAKECH» تسمية الشركة من

 SAMG» إلى   «GOLF VALLEY

. «PROPERTIES

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 394ف11.

696I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 LABORATOIRE MILLENIUM

 DE CONTROLE DE

 BATIMENT ET DES ROUTES

LMCBR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

اقتمة ستحة فتس الطتبق االول 

مكتب رقم 1 شترع ابراهيم روداني 

م.ج فتس ، فففف3، فتس املغرب

 LABORATOIRE MILLENIUM DE

 CONTROLE DE BATIMENT ET

DES ROUTES LMCBR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 52 

اجزئة زهرة املدائن فتس - فففف3 

فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 LABORATOIRE MILLENIUM DE

 CONTROLE DE BATIMENT ET

.DES ROUTES LMCBR

مختبر   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مراقبة  و  التجترب  و  الدراستت 

الجودة واقحية البحتء

 52 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 

فففف3   - اجزئة زهرة املدائن فتس 

فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد ابراهيم عتيق :  فف5 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد عبد املحعم مغراوي :  فف5 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  عتيق  ابراهيم  السيد 
سال فففف1 سال املغرب.

مغراوي  املحعم  عبد  السيد 
عحوانه ا( فتس فففف3 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  عتيق  ابراهيم  السيد 

سال فففف1 سال املغرب
مغراوي  املحعم  عبد  السيد 
عحوانه ا( فتس فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   18 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 94ف4.

697I

CAUDEC CONSEIL

رالحات حربيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
)Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

فالحتت حربيل شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 75 شترع 
11 احتار الطتبق 1 شقة رقم 169 - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

451189
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضتء بمختصر تسميتهت : فالحتت 

حربيل.
اإلنتتج   -  : غرض الشركة بإاجتز 
الوطحية  األرا�سي  على  التسويق  و 
والخترج للمحتجتت الزراعية في حتلتهت 

الطبيعية أو معتلجتهت وحفظهت ;
لدعم  السيتحي  النشتط   -

اآلستغالل الزراعي ; 
- استيراد واصدار جميع املحتجتت 
جميع  وكذلك  ومشتقتتهت  الزراعية 
املواد واملعدات واملركبتت الزراعية ;

واأجير  وبيع  وشراء  استغالل   -
األرا�سي الزراعية..

75 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 
 -  169 1 شقة رقم  احتار الطتبق   11

فففف2 الدار البيضتء املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ف25    : العحتبي  عثمتن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
جمتلي  زكريتء  موالي  السيد 
فف1  حصة بقيمة  ف25    : اآلدري�سي 

درهم للحصة .
ف25 حصة    : السيد محمد لحلو 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
ف25    : السيد ابراهيم السبوعي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  العحتبي  عثمتن  السيد 
ف1  رقم   2 زنقة  ححتن  اجزئة 
الدار  فففف2  البيضتء  كتليفورنيت 

البيضتء املغرب.
جمتلي  زكريتء  موالي  السيد 
الصفتء  إقتمة  عحوانه ا(  اآلدري�سي 
112 حي محظرونت  شترع القدس رقم 
الشق  عين   16 شقة  3ف  الطتبق 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.
عحوانه ا(  لحلو  محمد  السيد 
1ف1  رقم  1ف  زنقة  2ف  اجزئة ميمتر 
الدار  فففف2  البيضتء  كتليفورنيت 

البيضتء املغرب.

السبوعي  ابراهيم  السيد 
عحوانه ا( اجزئة ادارت زنقة 5ف رقم 

13 كتليفورنيت البيضتء فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  العحتبي  عثمتن  السيد 
ف1  رقم   2 زنقة  ححتن  اجزئة 

الدار  فففف2  البيضتء  كتليفورنيت 

البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 36518.

698I

marrakech externalisation

SOMOVERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

SOMOVERT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية شترع 

محمد الختمس و زنقة البقتل عمترة 

جكتر الطبق الختمس شقة رقم 32 

جليز مراكش - ففففف4 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.57163

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام تعيين  19ف2  نونبر   22 املؤرخ في 

مسير جداد للشركة السيد ة( كدجي 

كمتل كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 414ف11.

699I
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EDI COMPTA

MAZARCO AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EDI COMPTA

 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES MAROC

MAZARCO AGRICOLE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

شعيرات الجمتعة القروية بير طم 

طم قيتدة راس التبودة  - ففف31 

صفرو  املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

2717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MAZARCO AGRICOLE

اربية   : بإاجتز  الشركة  غرض 

االبقتر الحلوب .

دوار   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

شعيرات الجمتعة القروية بير طم طم 

قيتدة راس التبودة  - ففف31 صفرو  

املغرب .

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.ف1 درهم، مقسم كتلتتلي:

  : مزار   حتج  فردوس  السيدة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1 

للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

مزار   حتج  فردوس  السيدة 

عحوانه ا( رقم 93 مكرر اجزئة ريتض 

فففف3  الزيتون طريق عين الشقف 

فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

مزار   حتج  فردوس  السيدة 

عحوانه ا( رقم 93 مكرر اجزئة ريتض 

فففف3  الزيتون طريق عين الشقف 

فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

16 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بصفرو  

19ف2 احت رقم 19ف226/2.

Iفف7

GLOBE FIDUCIAIRE

VALIATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جداد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14  شترع الزرقطوني الطتبق 9 رقم 

18 ، فف1ف2، الدار البيضتء املغرب

VALIATRAV  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 39 شترع 

اللة اليتقوت اطتبق الختمس الشقة  

D الدار البيضتء - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

6945ف3.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 ام تعيين  ف1 دجحبر  املؤرخ في 

مسير جداد للشركة السيد ة( الهيل 

عبد اللطيف  كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723939.

1Iف7

socomif sarl

AROME ORIS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

socomif sarl

زنقة محمد الحصتلي عمترة 35 شقة 

رقم 2 ، 5فف14، القحيطرة املغرب

AROME ORIS SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 79 

املنزه بير رامي   - ففف14 القحيطرة   

املغرب .

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

3ف479.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  2ف دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AROME ORIS الوحيد  الشريك 

SARL AU   مبلغ رأسمتلهت ففف.فف1 

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

79 املنزه بير رامي   - ففف14 القحيطرة   

املغرب  نتيجة ل : لصعوبتت متداة .

 79 و حدد مقر التصفية ب رقم 

القحيطرة   ففف14   - املنزه بير رامي   

املغرب . 

و عين:

السيد ة( عبد الطيف   الفقيرات  

اعطية  اوالد  دوار  عحوانه ا(  و 

ففف14 القحيطرة  املغرب   بحمحصور  

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3355.

2Iف7

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

ZEWEB CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

ZEWEB CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  8ف2 

املحطقة الصحتعية سيدي غتنم 

طريق آسفي مكتب رقم ف13 

مراكش - فففف4 مراكش  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

1187ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ZEWEB CONSEIL

اوفير   -  -  : غرض الشركة بإاجتز 

خدمتت اكحولوجيت املعلوميتت

مجتل  في  املوظفين  اوظيف   -

الويب

واطوير  اإلعالن  و  االاصتالت   -

اطبيقتت الويب

- اقدام الخدمتت في الخترج.

8ف2    : االجتمتعي  املقر  عحوان 

غتنم  سيدي  الصحتعية  املحطقة 

ف13  رقم  مكتب  آسفي  طريق 

مراكش - فففف4 مراكش  املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

ف5 حصة    : السيد بركتوي مراد  

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد قلعتوي رفيق  :  ف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(   مراد   بركتوي  السيد 

الفورت   ميزون  مترن  زنقة   7-8

فف947  بتريس  فرنست.

عحوانه ا(  رفيق   قلعتوي  السيد 

بتريس   18ف75   11 زنقة دمريمونت  

فرنست.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(   مراد   بركتوي  السيد 

الفورت  ميزون  مترن  زنقة   7-8

فف947  بتريس  فرنست

عحوانه ا(  رفيق   قلعتوي  السيد 

بتريس   18ف75   11 زنقة دمريمونت  

فرنست

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 476ف11.

3Iف7

EL FACHTALI CONSEIL

HEDY PROPCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقتمة فتس الطتبق التتني شقة رقم 

9 شترع موالي عبد هللا  مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

HEDY PROPCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

البتايوس كيليز شقة رقم 19 الطتبق 

الختمس شترع طترق ابن زيتد - 

فففف4 مراكش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.91927

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

رقم  شقة  كيليز  البتايوس  «إقتمة 

19 الطتبق الختمس شترع طترق ابن 

إلى  املغرب»  مراكش  فففف4   - زيتد 

«حدائق اكدال الشقة رقم 6 أ7 رقم 

أ2-  كم 2.5 طريق أمزميز   - فففف4 

مراكش  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 434ف11.

4Iف7

EL FACHTALI CONSEIL

HEDY HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقتمة فتس الطتبق التتني شقة رقم 

9 شترع موالي عبد هللا  مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

HEDY HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي إقتمة 

البتايوس كيليز شقة رقم 19 الطتبق 

الختمس شترع طترق ابن زيتد - 

فففف4 مراكش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.78885

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

رقم  شقة  كيليز  البتايوس  «إقتمة 

19 الطتبق الختمس شترع طترق ابن 

إلى  املغرب»  مراكش  فففف4   - زيتد 

«حدائق اكدال الشقة رقم 6 أ7 رقم 

أ1-  كم 2.5 طريق أمزميز   - فففف4 

مراكش  املعرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 435ف11.

5Iف7

 ZINE ETUDE CONSUTLING

(INGENERIE(Z.E.C.I

 ZINE ETUDE CONSULTING

INGENERIE Z.E.C.I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 ZINE ETUDE CONSUTLING

(INGENERIE(Z.E.C.I

 AV MERS SULTAN ETAGE 26

 1 APPT 3 ANFA ، 20530،

CASABLANCA MAROC

 ZINE ETUDE CONSULTING

INGENERIE(Z.E.C.I( شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 26 محج 

مرس السلطتن الطتبق األول شقة 3 

أنفت  - ف53ف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

451137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 ZINE ETUDE CONSULTING

.(INGENERIE(Z.E.C.I

مقتول   : بإاجتز  الشركة  غرض 

التركيبتت الكهربتئية.

26 محج   : عحوان املقر االجتمتعي 

مرس السلطتن الطتبق األول شقة 3 

أنفت  - ف53ف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : محمد  الزين  السيد 

حصة بقيمة ففف.ف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محمد  الزين  السيد 

حي البركة زنقة 26 رقم 348 ف76ف2 

الدارالبيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  محمد  الزين  السيد 

حي البركة زنقة 26 رقم 348 ف76ف2 

الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 451137.

6Iف7

KAOUN

 STE MAROC SAVON

NATUREL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE MAROC SAVON NATUREL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

سمية عمترة رقم 82 شقة رقم 

16 الطتبق الرابع حي الحخيل الدار 

البيضتء - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب
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اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1ف4511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MAROC SAVON NATUREL
-استيراد   : غرض الشركة بإاجتز 
و اصداراملحتجتت الغذائية الزراعية 
مستحضرات  اصدار  و  -استيراد 

التجميل
-استيراد و اصدار مواد التحظيف.
شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
رقم  شقة   82 رقم  عمترة  سمية 
الطتبق الرابع حي الحخيل الدار   16
البيضتء  الدار  فففف2   - البيضتء 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيد الخطتبي رشيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد الخطتبي رشيد عحوانه ا( 
امرزاكتن  زينب  اات  ايمتدلين  دوار 

ورززات ففف45 ورززات املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخطتبي رشيد عحوانه ا( 
امرزاكتن  زينب  اات  ايمتدلين  دوار 

ورززات ففف45 ورززات املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 - بتتريخ  البيضتء   بتلدار  التجترية 

احت رقم -.

7Iف7

zagora consulting sarl

OPTICIEN MHAMID

شركة التضتمن

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم119  شترع محمد الختمس ، 

فف479، زاكورة املغرب

OPTICIEN MHAMID شركة 

التضتمن في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي املسيرة  

- فف479 زاكورة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.2417

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  دجحبر   17 في  املؤرخ 

 OPTICIEN التضتمن  شركة  حل 

ففف.ف3  مبلغ رأسمتلهت    MHAMID

اإلجتمتعي حي  درهم وعحوان مقرهت 

املغرب  زاكورة  فف479   - املسيرة  

مزاولة  عن  التوقف   : ل  نتيجة 

النشتط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسيرة  - فف479 زاكورة املغرب. 

و عين:

بولفريفي  اوسف   السيد ة( 

الخضراء  املسيرة  حي  عحوانه ا(  و 

زاكورة املغرب كمصفي  ة(  فف479 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

19 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بزاكورة  

19ف2 احت رقم 428.

8Iف7

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

TEXVITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

TEXVITAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

موالي رشيد شترع املحتمة رقم 3ف 

الطتبق األر�سي . - فف931 الفحيدق 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

26181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TEXVITAL

غرض الشركة بإاجتز : إستيراد و 

اصدار النسيج و الجلد..

اجزئة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

3ف  رقم  املحتمة  شترع  رشيد  موالي 

الفحيدق  فف931   -  . الطتبق األر�سي 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف5  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

حصة  ف43    : السيد علي أمغتر 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

35 حصة    : السيد حدافة أمغتر 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

حصة   35   : أمغتر  السيد معتد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد علي أمغتر عحوانه ا( اجزئة 

3ف   رقم  املحتمة  شترع  رشيد  موالي 

فف931 الفحيدق املغرب.

عحوانه ا(  أمغتر  حدافة  السيد 

اجزئة موالي رشيد شترع املحتمة رقم 

3ف  فف931 الفحيدق املغرب.

عحوانه ا(  أمغتر  معتد  السيد 

اجزئة موالي رشيد شترع املحتمة رقم 

3ف فف931 الفحيدق املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي أمغتر عحوانه ا( اجزئة 

3ف   رقم  املحتمة  شترع  رشيد  موالي 

فف931 الفحيدق املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

16 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم ف646.

9Iف7

FINAUDIT

MAMOUNI LAW FIRM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

MAMOUNI LAW FIRM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

شوفتليي بيترد إقتمةفتلروز الطتبق 

االول رقم 2 الدار البيضتء - ف32ف2 

الدار البيضتء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجتري 

.399113

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  18 دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MAMOUNI LAW الشريك الوحيد 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ    FIRM

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

الطتبق  إقتمةفتلروز  بيترد  شوفتليي 

ف32ف2   - 2 الدار البيضتء  االول رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضتء  الدار 

صعوبة احقيق الهدف التجتري.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطتبق  إقتمةفتلروز  بيترد  شوفتليي 

ف32ف2   - 2 الدار البيضتء  االول رقم 

الدار البيضتء املغرب. 

و عين:

السيد ة( السيدة غزالن   متموني 

شترع ميشيل أونج  ف2،  و عحوانه ا( 

ف64ف2  الدارالبيضتء  راسين  زنقة 

كمصفي  ة(  املغرب  البيضتء  الدار 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723978.

Iف71

FOR NEGOCE

AMANAR SOBAYI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FOR NEGOCE

حي خط الرملة 1 شترع ام السعد 

الرقم 31 ، فففف7، العيون املغرب

AMANAR SOBAYI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي القدس 

اجزئة الوفتق بلوك G رقم 1775 

العيون. - فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

29793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AMANAR SOBAYI

اعمتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء والصحتعة املختلفة.

حي   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
رقم   G القدس اجزئة الوفتق بلوك 
العيون  فففف7   - العيون.   1775

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : حسن  الكترح  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد الكترح حسن عحوانه ا( حي 

القدس اجزئة الوفتق بلوك س رقم 

384 فففف7 العيون املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكترح حسن عحوانه ا( حي 

القدس اجزئة الوفتق بلوك س رقم 

384 فففف7 العيون املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   12 بتتريخ  االبتدائية بتلعيون  

19ف2 احت رقم 2751.

711I

ILIAS BOUJIDA

OUASSILA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتمتعي للشركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

OUASSILA CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شقة رقم 

3 عمترة هيثم رقم ف1 حي السالم 

البحرة - ففف35 اتزة املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.5145

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 29 نونبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

«شقة رقم 3 عمترة هيثم رقم ف1 حي 

السالم البحرة - ففف35 اتزة املغرب» 

 2 مجموعة   151 الطتبق  «شقة  إلى 

حي األدارسة - ففف35 اتزة  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بتتزة   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 811.

712I

STE FIACCOF 

 DOMAINE CHAAOUAN

AGRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 DOMAINE CHAAOUAN

AGRICO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 32 
زنقة انوار الطتبق الثتتي نرجس  ا - 

فففف3 فتس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

61333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 DOMAINE CHAAOUAN

.AGRICO

ادارة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

مزرعة.
 32 رقم   : عحوان املقر االجتمتعي 
 - ا  زنقة انوار الطتبق الثتتي نرجس  

فففف3 فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد احمد شعوان :  ف51 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف49    : شعوان  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  شعوان  احمد  السيد 
الثتتي  الطتبق  انوار  زنقة   32 رقم 

نرجس  ا فففف3 فتس املغرب.

عحوانه ا(  شعوان  محمد  السيد 
الثتتي  الطتبق  انوار  زنقة   32 رقم 

نرجس  ا فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  شعوان  احمد  السيد 
الثتتي  الطتبق  انوار  زنقة   32 رقم 

نرجس  ا فففف3 فتس املغرب
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عحوانه ا(  شعوان  محمد  السيد 
الثتتي  الطتبق  انوار  زنقة   32 رقم 

نرجس  ا فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف99/2ف4.

713I

STE FIACCOF 

STE F2K
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE F2K شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 

ف38اجزئة ريتض الليمون طريق 

مكحتس - فففف3 فتس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.45183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر   18 في  املؤرخ 

STE F2K شركة ذات مسؤولية  حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

ريتض  ف38اجزئة  اإلجتمتعي  مقرهت 

فففف3   - مكحتس  طريق  الليمون 
الداون   لتراكم  نتيجة  املغرب  فتس 

عدم احقيق اهداف الشركة.

و عين:

الصبتر  عبد الرحيم    السيد ة( 
الليمون  ريتض  اجزئة  عحوانه ا(  و 

فتس املغرب  فففف3  طريق مكحتس 

كمصفي  ة( للشركة.

الجمعية  انعقتد  ام  قد  و 

19ف2  دجحبر   18 بتتريخ  الختتمية 

ف38اجزئة ريتض الليمون طريق  وفي 

مكحتس - فففف3 فتس املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف2  بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 19ف4136/2.

714I

CAFIGEC

RS ACADEMY MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 RS ACADEMY MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف41 ، 

شترع الزرقطوني اقتمة حمتد 1ف 

الدار البيضتء فف1ف2 الدار البيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

797ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  ف2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RS  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ACADEMY MOROCCO

اشهتر   : بإاجتز  الشركة  غرض 

 مقتول او وكتلة( يشتمل على مشغل 

على االقل.

 ، ف41   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

1ف  حمتد  اقتمة  الزرقطوني  شترع 

فف1ف2 الدار البيضتء  الدار البيضتء 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

عبد  شكري  محمد  رامي  السيد 
حصة  ففف.1    : مصطفى  العظيم 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عبد  شكري  محمد  رامي  السيد 
مصر  عحوانه ا(  مصطفى  العظيم 

فف1ف2 مصر مصر.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبد  شكري  محمد  رامي  السيد 
مصر  عحوانه ا(  مصطفى  العظيم 

فف1ف2 مصر مصر
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723466.

715I

STE GUERCIF TEXTILE

GUERCIF TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

STE GUERCIF TEXTILE
 N° 17 RUE MALILIA HAY
 TAKADOUM ، 65800،

TAOURIRT MAROC
GUERCIF TEXTILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

التقــدم زنقـة مليلية  رقم 17 حي 
التقــدم زنقـة مليلية  رقم 17 فف658 

اتوريرت املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 29.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  دجحبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.ف5ف.3 
«ففف.فف2.5 درهم» إلى «ففف.ف5.55 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتتوريرت  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 548.

716I

N2M CONSEIL-SARL

TRANSPORT FOBIMO-

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 TRANSPORT FOBIMO-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي 

الكحدي زنقة ابو العتتهية رقم 24 

الحتظور - ففف62 الحتظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.8647

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  TRANSPORT FOBIMO-SARL

درهم  ففف.فف9  رأسمتلهت  مبلغ 

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي الكحدي 

 - الحتظور   24 زنقة ابو العتتهية رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  الحتظور  ففف62 

الغرض الدي قتمت من اجله  انتهتء 

الشركة .

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 24 رقم  العتتهية  ابو  زنقة  الكحدي 

الحتظور  ففف62  املغرب  الحتظور 

املغرب. 

و عين:

و  فوركة   بالل    السيد ة( 
رقم   5 زنقة  الكحدي   حي  عحوانه ا( 

الحتظور املغرب  ففف62  الحتظور    1

كمصفي  ة( للشركة.
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وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 17 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3522.

717I

N2M CONSEIL-SARL

TRANSPORT FOBIMO-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  TRANSPORT FOBIMO-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : حي 

الكحدي زنقة ابو العتتهية رقم 24 

الحتظور - ففف62 الحتظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجتري : 

.8647

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر  ف2  املؤرخ في 

  TRANSPORT FOBIMO-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعحوان  درهم  ففف.فف9  رأسمتلهت 

زنقة  الكحدي  حي  اإلجتمتعي  مقرهت 

 - الحتظور   24 رقم  العتتهية  ابو 

ففف62 الحتظور املغرب نتيجة النتهتء 

النشتط.

و عين:

السيد ة( بالل  فوركة و عحوانه ا( 
الحتظور    1 رقم   5 زنقة  الكحدي  حي 

ففف62 الحتظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ ف2 نونبر 19ف2 وفي حي الكحدي 
 - الحتظور   24 زنقة ابو العتتهية رقم 

ففف62 الحتظور املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 17 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3524.

718I

STE  LAYALINA SARL au

LAYALINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

STE  LAYALINA SARL au
زاوية زنقة العشتق والدار البيضتء 
رقم 55 ، فففف9، طحجة املغرب

LAYALINA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية زنقة 
العشتق والدار البيضتء رقم 55 - 

فففف9 طحجة املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.48983

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  نونبر   14 في  املؤرخ 

املصتدقة على :
افويت السيد  ة( البتر محير وخليل 
البطيوي فف1.5 حصة اجتمتعية من 
أصل فف1.5 حصة لفتئدة  السيد  ة( 
 14 بتتريخ  أحمد بوغاللة البوزيدي  

نونبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر   11 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8388.

719I

HABIL CONSEILS

VILLA ISMAKALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

HABIL CONSEILS
 Rue Mohamed Beqal Im
 Maskoune 141 Appt 11

 Gueliz - Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VILLA ISMAKALA   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 
عالل الفت�سى عمترة رقم 12 شقة 
5 اجزئة  سن مراكش - 55فف4 

مراكش املغرب.
احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.77367

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 26 اونيو 17ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
 12 «شترع عالل الفت�سى عمترة رقم 
شقة 5 اجزئة  سن مراكش - 55فف4 
املسمى   «امللك  إلى  املغرب»  مراكش 
سيدي  مقتطعة   2-SHMAIL MH
اوسف بن علي جهة البور الرحتمحة 
الجحوبىة  جمتعة أوالد حسون دوار 
ف6فف4 املغرب    - التوىححة   مراكش 

املغرب».
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
اوليوز   28 بتتريخ  التجترية بمراكش  

17ف2 احت رقم 5239.
Iف72

sud boujdour negoce

AYMEN FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

ففف71، بوجدور املغرب
AYMEN FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي موالي 
رشيد بوجدور - ففف71 بوجدور 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
87فف3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.AYMEN FISH
بيع   : بإاجتز  الشركة  غرض 
جميع االسمتك بتلتقصيط والجملة 

الرخويتت املحتر اصدار واستيراد.
عحوان املقر االجتمتعي : حي موالي 
بوجدور  ففف71   - بوجدور  رشيد 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : السيدة ادريس بوغتلب 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
ففف1   : بوغتلب  ادريس  السيدة 

بقيمة فف1 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :
السيد ادريس بوغتلب عحوانه ا( 
ففف71  بوجدور  رشيد  موالي  حي 

بوجدور املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس بوغتلب عحوانه ا( 
ففف71  بوجدور  رشيد  موالي  حي 

بوجدور املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتلعيون  بتتريخ 5ف دجحبر 

19ف2 احت رقم 2961.

721I

efg expert

 Ste GRADATIM TECH
sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

efg expert
  Av lalla Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca maroc
 Ste GRADATIM TECH sarl au
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 14 زنقة 

االمتم مسلم درادب طريق الجبل 

إقتمة شقرون الطتبق الثتني رقم 12 

- فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.95811

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2 اقرر حل  13 دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 Ste GRADATIM الوحيد  الشريك 

رأسمتلهت  مبلغ    TECH sarl au

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

مسلم  االمتم  زنقة   14 اإلجتمتعي 

إقتمة شقرون  الجبل  درادب طريق 

فففف9   -  12 رقم  الثتني  الطتبق 

: عدم إنجتز  طحجة املغرب نتيجة ل 

املشروع نظرا لقلة االمكتنيتت املتلية.

زنقة   14 و حدد مقر التصفية ب 

الجبل  طريق  درادب  مسلم  االمتم 

إقتمة شقرون الطتبق الثتني رقم 12 

- فففف9 طحجة املغرب. 

و عين:

السيد ة( عمر   بحعزوز و عحوانه ا( 

فففف9  8ف   رقم  8ف  حي املجد زنقة 

طحجة املغرب كمصفي  ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضتء  وعحد   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 

العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

: 14 زنقة االمتم مسلم درادب طريق 

الجبل إقتمة شقرون الطتبق الثتني 

رقم 12

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228596.

722I

FICOGE AG

BOUAKDIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOGE AG
رقم 22عمترة افران3شترع الحسن 

 AGADIR، 800000، التتنى اكتدار

AGADIR MAROC

BOUAKDIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم25  

شترع ملوية اليلة  اكوين - ففف8 

اكتدار املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

3ف353.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  5ف دجحبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    BOUAKDIS الشريك الوحيد 
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 

مقرهت اإلجتمتعي رقم25  شترع ملوية 

اكتدار املغرب  ففف8   - اكوين  اليلة  

نتيجة ل : بدون نشتط.

التصفية ب رقم25   و حدد مقر 

ففف8   - اكوين   اليلة   شترع ملوية 

اكتدار املغرب. 

و عين:

و  بوكرن  الحستن   السيد ة( 
رقم39  الحخيل1ف  اجزئة  عحوانه ا( 

اتركة ففف8 مراكش املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 
رقم25    : الوثتئق املتعلقة بتلتصفية 

شترع ملوية اليلة  اكوين

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   12 بتتريخ  بتكتدار   التجترية 

19ف2 احت رقم 7ف889.

723I

Electronic Business North Distribution

 ELECTRONIC BUSINESS

 NORTH DISTRIBUTION

  .E.B.N.D  / 

S.A.R.L.A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 Electronic Business North

Distribution

 MESNANA COMP IBRAHIM AL

 KHALIL B IMMEUBLE 14 N 197

, Tanger ، 90090، Tanger Maroc

 Electronic Business North

  Distribution  /  E.B.N.D.

S.A.R.L.A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 MESNANA COMP IBRAHIM AL

 KHALIL B IMMEUBLE 14 N 197

 , Tanger Tanger 90090 TANGER

MAROC

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

ف4فففف236918فف

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

 Electronic Business North

  Distribution  /  E.B.N.D.

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

 : بإاجتز  الشركة  غرض 

 MARKETING, MANAGEMENT

 DIGITAL NATIONAL ET

 INTERNATIONAL ET

 P R O G R A M M A T I O N

.INFORMATIQUES

 : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 MESNANA COMP IBRAHIM AL

 KHALIL B IMMEUBLE 14 N 197

 , Tanger Tanger 9ف9فف TANGER

.MAROC

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

 Aimad LEBYED :  1فف السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 Aimad LEBYED السيد 

 P 3ب بلوك  اقتمة مرجتن  عحوانه ا( 

رقم 74 طحجة ف9فف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Aimad LEBYED السيد 

 P 3ب بلوك  اقتمة مرجتن  عحوانه ا( 

رقم 74 طحجة ف9فف9 طحجة املغرب

 - بتتريخ  ام اإلاداع القتنوني ب-  

احت رقم -.

724I

GALAXY COMPT SARL

ALUMINIUM AL KOUITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

GALAXY COMPT SARL

  Av Mohamed Ben Al Hassan

 Al Ouazzani Rés Nabil -n° 3

 Tétaoun ، 93000، tetouan

maroc
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ALUMINIUM AL KOUITE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 114 شترع 
الكويت الطوابل - اطوان  - ففف93 

اطوان  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
5ف148.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  19ف2  نونبر   27 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ALUMINIUM AL الشريك الوحيد 
ففف.فف1  مبلغ رأسمتلهت     KOUITE
 114 درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 
 - اطوان    - الطوابل  الكويت  شترع 
 : نتيجة ل  املغرب   اطوان   ففف93 

ازمة القطتع .
و حدد مقر التصفية ب 114 شترع 
ففف93   - - اطوان   الكويت الطوابل 

اطوان  املغرب . 
و عين:

و  املرابط   محمد    السيد ة( 
 116 رقم  الكويت  شترع  عحوانه ا( 
اطوان   ففف93  اطوان    - الطوابل 

املغرب  كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
9ف دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6394.

725I

GALAXY COMPT SARL

TAMUDA DER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GALAXY COMPT SARL
  Av Mohamed Ben Al Hassan
 Al Ouazzani Rés Nabil -n° 3
 Tétaoun ، 93000، tetouan

maroc

TAMUDA DER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

 RDC  - 59 رقم A القتهرة زنقة

ففف93 اطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

9ف233.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر  3ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TAMUDA الوحيد  الشريك  ذات 

ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ     DER

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

 RDC  - 59 رقم A شترع القتهرة زنقة

ففف93 اطوان املغرب نتيجة ل : ازمة 

قطتع .

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

القتهرة زنقة A رقم RDC 59 - اطوان  

املغرب ففف93 اطوان املغرب. 

و عين:

السيد ة( محمد كمتل   الدردابي  

و عحوانه ا( شترع بجتاة زنقة ا درب 3 

رقم 1 اطوان  ففف93 اطوان املغرب 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

11 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 6422.

726I

CABINET CC ORGA

GRAPHICS PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القتنوني للشركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد بتهي حي بتلمي الطتبق 

2 رقم 14 املعتريف ، ف33ف2، 

البيضتء املغرب

GRAPHICS PACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عحوان مقرهت االجتمتعي دوار 

حرث الحمري والد عزوز  -  27223 

الدارالبضتء .

احويل الشكل القتنوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.271475

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 9ف أكتوبر 19ف2 ام احويل 

الشكل القتنوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 719265.

727I

CABINET CC ORGA

GRAPHICS PACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جداد للشركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد بتهي حي بتلمي الطتبق 

2 رقم 14 املعتريف ، ف33ف2، 

البيضتء املغرب

GRAPHICS PACK  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 

الحرث الحمري والد عزوز -  27223 

الدارالبيضتء املغرب.

تعيين مسير جداد للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.271475

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 9ف أكتوبر 19ف2 ام تعيين 

السيد ة(  للشركة  جداد  مسير 

العلوي املتوكل اوسف كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 719265.

728I

CABINET CC ORGA

INARA- DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضتفة تسمية اجترية أو شعتر 

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد بتهي حي بتلمي الطتبق 

2 رقم 14 املعتريف ، ف33ف2، 

البيضتء املغرب

INARA- DISTRIBUTION «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 29 بزنقة 

االقحوان حي بوسيجور - فف2ف2 

الدارالبيضتء املغرب.

«إضتفة تسمية اجترية أو شعتر»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.252327

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 
اقرر  19ف2  شتحبر   25 في  املؤرخ 

إضتفة شعتر اجتري للشركة وهو:

التجترة  الصحع و  اضتفة عالمة   
التجتري  السجل  في   BRELIGHT

للشركة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

ف1  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 716464.

729I

FLASH ECONOMIE

CONNECT RESEAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONNECT RESEAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 252 إقتمة 

نسيمة شترع غتندي حي بوسيجور - 

فففف2  الدار البيضتء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

815ف18.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  16ف2  اونيو   13 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

محمد حكيمي  افويت السيد  ة( 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف1 

فف1 حصة لفتئدة  السيد  ة( سمير 

حكيمي بتتريخ 13 اونيو 16ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 13 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

اونيو 16ف2 احت رقم 5289.

Iف73

FLASH ECONOMIE

SMYL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

 SMYL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

راسمتلهت :فف,فف4.948.5

املقر اإلجتمتعي : إقتمة سكن 

الحمد،عمترة ب الطتبق السفلي 

زنقة ابن املعتز - الدار البيضتء

السجل التجتري: 354559

العتم  الجمع  قررات  بموجب 

  SMYL شركة   لشركتء  اإلستثحتئي 

بتتريخ 12 نونبر 19ف2 ام  :

من  الشركة  رأسمتل  -رفع 

فف,فف4.948.5  إلى  درهم  فف448.5 

درهم 

رفع  احفيد  على  النهتئي  -التأكيد 

رأسمتل الشركة

-تعدال الحظتم األست�سي

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 11 بتتريخ  البيضتء  بتلدار  التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 35633.

731I

FLASH ECONOMIE

 SOCAF FRANCE
SUCCURSALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشتء فرع اتبع للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

  SOCAF FRANCE SUCCURSALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 
سمية إقتمة شهرزاد 3 الطتبق 
5 رقم 22 بتمليي  - فففف2 الدار 

البيضتء  املغرب.
إنشتء فرع اتبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.449753

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 19 نونبر 19ف2 اقرر إنشتء 
التسمية  احت  للشركة   اتبع  فرع  
  SOCAF FRANCE SUCCURSALE
و الكتئن بتلعحوان زنقة سمية إقتمة 
22 بتمليي  -  شهرزاد 3 الطتبق 5 رقم 
فففف2 الدار البيضتء  املغرب و املسير 

من طرف السيد ة(  شريفي أنور.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 25 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 28ف7.
732I

CABINET CC ORGA

GRAPHICS PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد بتهي حي بتلمي الطتبق 

2 رقم 14 املعتريف ، ف33ف2، 
البيضتء املغرب

GRAPHICS PACK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار 
الحرث حمري والد عزوز -  27223 

الدارالبيضتء املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

.271475

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  أكتوبر  9ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

عبدالحفيظ  السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية من  ففف.2  لوي�سي 

السيد  لفتئدة   حصة  ففف.2  أصل 

 ة( اوسف العلوي املتوكل بتتريخ 9ف 

أكتوبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

4ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

نونبر 19ف2 احت رقم 719265.

733I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 STE OUARZAZATE

UNLIMITED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 STE OUARZAZATE UNLIMITED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

السوق املركزي رقم 6 - ففف45 

ورزازات املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

.3815

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   27 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

اخ�سي  جواد   السيد  ة(  افويت 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف66 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

فتطمة فوزي بتتريخ 27 نونبر 19ف2.

اخ�سي  جواد   السيد  ة(  افويت 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ف34 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

نونبر   27 بتتريخ  اكوجيل  فتطمة 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بورزازات  بتتريخ 18 دجحبر 

19ف2 احت رقم 2277.

734I

MOGADOR GESTION

 KY2A SERVICES
sarl au 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 KY2A SERVICES SARL )AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 429 

الطتبق االول اجزئة اتفوكت - 

ففف44 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.4755

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

19ف2 اقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 KY2A SERVICES  الشريك الوحيد

ففف.ف1  مبلغ رأسمتلهت    SARL (AU

درهم وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 

 - الطتبق االول اجزئة اتفوكت   429

 : الصويرة املغرب نتيجة ل  ففف44 

عدم الحصول على اربتح متداة.
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رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الطتبق االول اجزئة اتفوكت   429

ففف44 الصويرة املغرب. 

و عين:

و  بوزيد  خداجة   السيد ة( 
االول  الطتبق   429 رقم  عحوانه ا( 

الصويرة  ففف44  اتفوكت  اجزئة 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

3ف  بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم 19ف273/2.

735I

ATELIER AUTO MALLAL

ATELIER AUTO MALLAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ATELIER AUTO MALLAL

 RUE LIBERTE 3EME ETAGE 1ف

 APT 5 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATELIER AUTO MALLAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 شترع 

حرية شقة في الطتبق الثتلث رقم 

5 الدار البيضتء - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

869ف45

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر  ف3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ATELIER AUTO MALLAL

الصفتئن   : غرض الشركة بإاجتز 

املعدنية، ميكتنيكي ومصلح.

ف1 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

 5 حرية شقة في الطتبق الثتلث رقم 

الدار البيضتء - فففف2 الدار البيضتء 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : مالل  الحسين  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  مالل  الحسين  السيد 

فففف2  املعتريف  املدارس  زنقة   66

الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  مالل  الحسين  السيد 

فففف2  املعتريف  املدارس  زنقة   66

الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 - بتتريخ  البيضتء   بتلدار  التجترية 

احت رقم -.

736I

cabinet aux services des affaires

BBSM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

BBSM SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : قصر 

املعتضيدعرب الصبتح زيز ارفود - 

فف522 ارفود املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.11363

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  أكتوبر   17 في  املؤرخ 

BBSM SERVICES  شركة ذات  حل 

رأسمتلهت  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

املعتضيدعرب  قصر  اإلجتمتعي 

ارفود  فف522   - ارفود  زيز  الصبتح 

مزاولة  من  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

املهحة.

و عين:

الصتدوق  عبد الداام   السيد ة( 

و عحوانه ا( حي الريتض شترع موالي 

ارفود  فف522  ارفود  اسمتعيل 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

و  ضيف  عتئشة   السيد ة( 

اسمتعيل  موالي  شترع  عحوانه ا( 

ارفود  الريتض  حي  1ف  رقم  الزنقة 

كمصفي  ة(  املغرب  ارفود  فف522 

للشركة.

و  الصتدوق  ابتستم   السيد ة( 

املسيرة  حي   16 الزنقة  عحوانه ا( 

ارفود فف522 ارفود املغرب كمصفي 

 ة( للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

قصر  وفي  19ف2  أكتوبر   17 بتتريخ 

 - ارفود  زيز  الصبتح  املعتضيدعرب 

فف522 ارفود املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلرشيداة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 475/19.

737I

centre de conseil fiduciaire

ESRIB NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

centre de conseil fiduciaire

رقم 4 الطتبق االول ستحة املسجد 

االعظم صحدوق البراد 3ف2 ابن 

احمد ، ف5ف26، ابن احمد املغرب

ESRIB NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الرقم 255 

مكرر شترع الجيش امللكي سطتت - 

ففف26 سطتت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.1541

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   29 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  ESRIB NEGOCE الوحيد  الشريك 

درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت  مبلغ 

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي الرقم 255 

سطتت  امللكي  الجيش  شترع  مكرر 

 : سطتت املغرب نتيجة ل  ففف26   -

التمويل و املحتفسة.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

امللكي  الجيش  شترع  مكرر   255

سطتت - ففف26 سطتت املغرب. 

و عين:

و  الستهلي  رشيدة    السيد ة( 

شترع  مكرر   255 الرقم  عحوانه ا( 

ففف26  سطتت  امللكي  الجيش 

سطتت املغرب كمصفي  ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضتء  وعحد   

املخولة  الصالحيتت  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املختبرة  محل  لهم 

العقود و الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : 

الرقم 255 مكرر شترع الجيش امللكي 

سطتت



363 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بسطتت  بتتريخ 17 دجحبر 

19ف2 احت رقم 1145/19.

738I

CABINET CC ORGA

DIVA STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد بتهي حي بتلمي الطتبق 

2 رقم 14 املعتريف ، ف33ف2، 

البيضتء املغرب

DIVA STYLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 39/37 

زنقة مسك الليل بوسيجور - فف2ف2 

الدارالبيضتء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

11ف343.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   26 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ    DIVA STYLE

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

زنقة مسك الليل   37/39 اإلجتمتعي 

الدارالبيضتء  فف2ف2   - بوسيجور 

: ظروف اقتصتداة  املغرب نتيجة ل 

غير مالئمة.

 37/39 و حدد مقر التصفية ب 

زنقة مسك الليل بوسيجور - فف2ف2 

الدارالبيضتء املغرب. 

و عين:

زيتو و عحوانه ا(  الهتم   السيد ة( 

فف2ف2  زنقة ابو عمر الحتريث    23

كمصفي  ة(  املغرب  الدارالبيضتء 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم ف72393.

739I

KAMAR BENOUNA

  JVS TRUST CONSULTING
ش م م

 دات مستهم وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

JVS TRUST CONSULTING  ش 

م م دات مستهم وحيد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 7 

اقتمة رامي زنقة سبتة - ف59ف2 

الدارالبيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

813ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JVS  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

م  م  ش    TRUST CONSULTING

دات مستهم وحيد.

للشركة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

موضوع في املغرب و في الخترج لتحفيد 

العمليتت الثتلية 

و  التحضيم  بشتن  -االستشترة 

االستراايجية 

-التدريب و املستعدة 

وضع املوارد البشرية نيتبة عن   -
االطراف االخرى 

املتداة  و  البشرية  املوارد  -اوفير 

او  الشركة  مقر  في  الغير  عن  نيتبة 

مبتشرة لدى العميل 

اكحولوجية  حلول  اكتمل 

املعلوميتت 

 7  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ف59ف2   - سبتة  زنقة  رامي  اقتمة 

الدارالبيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

 : السيد جون فتنسون شتفحيت 

فف1 بقيمة فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

وصفتت ومواطن الشركتء :

شتفحيت  فتنسون  جون  السيد 

الطتبق  انفت  شترع  ف11  عحوانه ا( 

 27182  84 ا  رقم  شقة  الثتمن 

الدارالبيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

شتفحيت  فتنسون  جون  السيد 

الطتبق  انفت  شترع  ف11  عحوانه ا( 

 27182  84 ا  رقم  شقة  الثتمن 

الدارالبيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723474.

Iف74

cabinet aux services des affaires

 HOTEL BAR RESTAURANT

ZIZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

  HOTEL BAR RESTAURANT ZIZI

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

محمد الختمس رقم 3ف ارفود - 

فف522 ارفود املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

3ف19.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   22 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 HOTEL BAR RESTAURANT

ففف.ففف.1  رأسمتلهت  مبلغ     ZIZI

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

شترع محمد الختمس رقم 3ف ارفود - 

فف522 ارفود املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاولة املهحة.

شترع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - ارفود  3ف  رقم  الختمس  محمد 

فف522 ارفود املغرب . 

و عين:

و  زيزي  خداجة    السيد ة( 

الختمس  محمد  شترع  عحوانه ا( 

املغرب  ارفود  فف522   114 الرقم 

كمصفي  ة( للشركة.

السيد ة( نعيمة  بتسو و عحوانه ا( 

ارفود   161 الرقم  الجداد  الحي 

كمصفي  ة(  املغرب  ارفود  فف522 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلرشيداة  بتتريخ 22 نونبر 

19ف2 احت رقم 19ف476/2.

741I
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nador conseil sarl au

HERBALAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

HERBALAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي  الشقة 

رقم 17، الطتبق الثتلث، بني انصتر  

- ففف62 الحتظور  املغرب .

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.6821

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 18 اوليوز 19ف2 ام  احويل  

املقر االجتمتعي الحتلي للشركة من « 

بني  الطتبق الثتلث،   ،17 الشقة رقم 

 » املغرب  الحتظور   ففف62   - انصتر  

الثتلث  الطتبق  ف58  رقم  «ر.ع  إلى 

محمد  اليمين(شترع  على  ،  املحل 

الختمس - فف633 بركتن  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

غشت  9ف  بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 523.

742I

nador conseil sarl au

HERBALAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

HERBALAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقتمة ر.ع 

رقم ف58 الطتبق الثتلث (املحل على 

اليمين( شترع محمد الختمس  - 

فف633 بركتن املغربي.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.6821

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  اوليوز   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف29.9 

«ففف.فف1 درهم» إلى «ففف.ففف.ف3 

مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر   12 بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 579.

743I

nador conseil sarl au

HERBALAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمتل الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

HERBALAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اقتمة 

ر.ع رقم ف58 الطتبق الثتلث (املحل 

على اليمين( شترع محمد الختمس - 

فف633 بركتن املغرب.

خفض رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.6821

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  اوليوز   22 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمتل  خفض 

أي من  درهم»  «ففف.فف13.9  قدره 

«ففف.ففف.14 درهم» إلى «ففف.فف1 

عدد   اخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

شتحبر   12 بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 578.

744I

AMJ MANAGEMENT

FLEURS MAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقتمة اتمحة   2 الطتبق 

االول رقم ف3   طحجة ، فففف9، 
طحجة املغرب

FLEURS MAGIQUE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع عش 
الطيور رقم ف4 حي سواني  طحجة - 

فففف9 طحجة املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.81173

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  نونبر  8ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
شقور   الزهرة   افويت السيد  ة( 
125 حصة اجتمتعية من أصل ف25 
حصة لفتئدة  السيد  ة(  محمد اامن  

البشري بتتريخ 8ف نونبر 19ف2.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   
دجحبر   19 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 7ف2288.
745I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 PROMOTION ARROYO DE
LA MIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمتل الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شترع فتس ، ركن ابن طفيل ، إقتمة 
داتموند، الطتبق األول ، مكتب  رقم 

3 ، فففف9، طحجة املغرب
 PROMOTION ARROYO DE
LA MIEL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

الطريق الوطحية رقم 28، حدائق 
مرجتن،إقتمة سيتحية،الطتبق 

األر�سي بلوك  D( اطوان - ففف93 

اطوان املغرب.
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
923ف1.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.ف1.35 
«ففف.ف1.45  إلى  درهم»  «ففف.فف1 
مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
16 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 43ف4.
746I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 PROMOTION ARROYO DE
LA MIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمتل الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شترع فتس ، ركن ابن طفيل ، إقتمة 
داتموند، الطتبق األول ، مكتب  رقم 

3 ، فففف9، طحجة املغرب
 PROMOTION ARROYO DE
LA MIEL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

الطريق الوطحية رقم 28، حدائق 
مرجتن،إقتمة سيتحية،الطتبق 

األر�سي بلوك  D( اطوان - ففف93 
اطوان املغرب.

خفض رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

923ف1.
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
ام  19ف2  دجحبر  2ف  في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  خفض 
من  أي  درهم»  «ففف.ف1.35  قدره 
«ففف.فف1  إلى  درهم»  «ففف.ف1.45 
عدد   اخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.



365 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

16 دجحبر  االبتدائية بتطوان  بتتريخ 

19ف2 احت رقم 43ف4.

747I

FIDLOUK

JAKRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDLOUK

216,شترع ف2 غشت القصر الكبير ، 

ف9215، القصر الكبير املغرب

JAKRA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي �سي 

لحسن ,شترع موالي ادريس األول  - 

ف1615 مشرع بلقصيري املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

JAKRA : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

تسويق   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الحتوجتت الفالحية 

 commercialisation  des

.produits agricoles

حي �سي   : عحوان املقر االجتمتعي 

 - ,شترع موالي ادريس األول   لحسن 

ف1615 مشرع بلقصيري املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد جهتد الكريمي :  فف1 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -  
وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  الكريمي  جهتد  السيد 
مشرع  ف1615  لحسن   �سي  حي 

بلقصيري املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  الكريمي  جهتد  السيد 
مشرع  ف1615  لحسن   �سي  حي 

بلقصيري املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتتريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

18 دجحبر 19ف2 احت رقم 92.

748I

FIDLOUK

TRANBYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDLOUK
216,شترع ف2 غشت القصر الكبير ، 

ف9215، القصر الكبير املغرب
TRANBYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دوار اوالد 
بوسعيد الحوافتت  - ف1615 مشرع 

بلقصيري املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 
177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.TRANBYA

نقل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

األشختص.

عحوان املقر االجتمتعي : دوار اوالد 

ف1615 مشرع   - بوسعيد الحوافتت  

بلقصيري املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف1    : البيض   حسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  البيض  حسن  السيد 

دوار اوالد بوسعيد الحوافتت  ف1615 

مشرع بلقصيري املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  البيض  حسن  السيد 

دوار اوالد بوسعيد الحوافتت  ف1615 

مشرع بلقصيري املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

بتتريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

17 دجحبر 19ف2 احت رقم 93.

749I

كـوجـيـفـيـسـك ش.م.م

كـاررـور درـيـزيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كـوجـيـفـيـسـك ش.م.م

45، زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء ، ف29ف2، الـدار 

الـبـيـضـتء الـمـغـرب

كـترفـور دفـيـزيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 24، املركز 

التجتري بدر، اجزئة فيرمون 11 - 

ف15ف2 الـدار الـبـيـضـتء الـمـغـرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

95ف92.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  متي   31 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمتلهت  مبلغ  دفـيـزيون   كـترفـور 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف45 

املركز التجتري بدر،   ،24 اإلجتمتعي 

الـدار  ف15ف2   -  11 فيرمون  اجزئة 

اوقف   : الـمـغـرب نتيجة ل  الـبـيـضـتء 

و  املحتفسة  بسبب  الشركة  انشطة 

الصعوبتت املتلية من جهة بتالضتفة 

ملسير  الصحية  الحتلة  ادهور  الى 

الشركة..

 ،24 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
فيرمون  اجزئة  بدر،  التجتري  املركز 

الـدار الـبـيـضـتء  ف15ف2  الـمـغـرب   11

الـمـغـرب. 

و عين:

و  محمد  بورمتني   السيد ة( 

الجيروند  شترع   ،114 عحوانه ا( 

الـمـغـرب  الـبـيـضـتء  الـدار  فف5ف2 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 24 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

شتحبر 19ف2 احت رقم 714571.

Iف75

JBE PARTNERS

بوصابون سيرريس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JBE PARTNERS

 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

بوصتبون سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 5 شترع 

اوسف ابن اتشفين الطتبق الثتني 
رقم 3 - فففف9 طحجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.91285

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   11 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد بوصتبون سيرفيس  

مبلغ رأسمتلهت ففف.ف1 درهم وعحوان 

اوسف  شترع   5 اإلجتمتعي  مقرهت 

 3 رقم  الثتني  الطتبق  اتشفين  ابن 

 : املغرب نتيجة ل  طحجة   فففف9   -

مرض املسير بمرض عضتل و عجزه 

عن القيتم بتلخدمة و التسيير مم أدى 

إلى وقوف نشتط الشركة.

شترع   5 و حدد مقر التصفية ب 

الثتني  الطتبق  اتشفين  ابن  اوسف 
رقم 3 - فففف9 طحجة  املغرب. 

و عين:

و  بوصتبون   لطيفة   السيد ة( 
الرشيد  هترون  زنقة   14 عحوانه ا(  
املغرب  طحجة   فففف9  رقم6  زنقة 

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228748.

751I

COFIRAD

WUNDERBAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

COFIRAD

 BVD CHEFCHAOUNI 96

 RESIDENCE MENZAH BUREAU

11 FES ، 25000، FES MAROC

WUNDERBAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 43 قطعة 

فضيلة 1 مقر 2 شترع عين الشقف - 

فففف3 فتس  املغرب.

رفع رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

575ف6.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  دجحبر   18 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

«ففف.ف15 درهم» أي من «ففف.فف1 

عن  درهم»  «ففف.ف25  إلى  درهم» 

أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

نونبر   24 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 575ف6.

752I

FLASH ECONOMIE

IMMO INVEST FUND
اأسيس شركة املستهمة

 IMMO INVEST FUND

شــركة مســتهـمـة ذات إدارة جمـتعـية 

و مـجـلـس رقـتبـة

رأسمتلهت قــدره ففف.ففف.ف24 درهم

املقر االجتمتعي: 112، شترع أنفت 

الدار البيضتء– املغرب

السجل التجتري بتلدار البيضتء 

احت رقم449495

رقم التعريف الضريبي 475ف3941

لدى  مبرم  رسمي  عقـد  بمقتضـى 

موثقة  الجليل  بحعبد  كنزة  األستتذة 

أكتوبر   18 بتتريـخ  البيـضـتء  بتلدار 

ام اأسيـس شركة مســتهـمـة  19ف2، 

ذات  دون دعــوة الجمهور لالكتتتب، 

املميزات التتلية:

   IMMO INVESTالتسمـيـــــة

ذات  مســتهـمـة  شركة  الحـــــــــــوع: 

إدارة جمـتعـية و مـجـلـس رقـتبـة.

امترس  الغـــــــــــــرض:  املوجز( 

الشركة غرضهت في املغرب وفي الخترج 

لحستبهت الختص أو ألي شخص آخر.

األصول  وإدارة  واطوير  اقتحتء 

العقترية املهحية املخصصة للتأجير

أي عمليتت متلية   ، وبشكل أعم 

أو اجترية أو صحتعية أو أوراق متلية 

العمليتت  من  غيرهت  أو  عقترات  أو 

املرابطة بشكل مبتشر أو غير مبتشر 

الشركة  بغرض   ، جزئًيت  أو  كلًيت   ،

مشتبه  غرض  وأي  أعاله  املوصوف 

أو ذي صلة لتسهيل أو تعزيز احمية 

الشركة ونشتطهت
متئتتن  الشـركـــة:  متل  رأس 

مليون  ففف.ففف.ف24)  وأربعون 

وأربعمتئة  مليونين  اقتبل  التي  درهم 

سهم ذات قيمة  ألف  ففف.فف2.4( 

درهم  متئة  فف1(  قدرهت  اسمية 

للسهم الواحد، كلهم من نفس الفئة 

األسهم  إن  الحقوق.  بحفس  واتمتع 

التي تشكل رأس متل الشركة مكتتبة 

على األقل   ،
ً
بتلكتمل ومدفوعة نقدا

في  املدفوع  املبلغ  ،أي  الربع  حتى 

اتريخه قدره ففف.ففف.ف15 درهم.

شــــــــــترع  االجتمتعي:112،  املـقـــر 

أنــــــــــــــفتالــــــدار البيضتء – املغرب

املـــــــــــدة: 99 سحـــة، ابتداء من اتريــخ 

التـجتري.  بتلسـجل  الشـركة  اقييــد 

التمداد  أو  املبكر  الحل  في حتلة  إال 

املحصوص عليه في القتنون أو بموجب 

أحكتم عقد التأسيس.

افويت  األسهــــم:اخضـــع  افويت 

األسهم للشروط و األحكتم املحصوص 

عليهتفي القتنون و األنظمة املطبقــة في 

هـــذا الصــــدد.

السحة  ربن  األربــتح:على  اـــوزيـــع 

األمر،  لزم  إذا  املخفضة،  املتلية 

خصم  اتم  الستبقة،  الخستئر  من 

االحتيتط  صحدوق  لتشكيل   5%

هذا الخصم اكون إلزاميت  القتنوني. 
صحدوق  اصل  عحدمت  ويستمر 

من  ُعشر  ف1/1(  إلى  االحتيتطي 
اتم استئحتفه  رأس املتل االجتمتعي؛ 

عحدمت اكون االحتيتطي القتنوني قد 

انخفض إلى مت دون هذا الكسر ألي 

سبب من األسبتب.

أعضتء مجلس الرقتبة:

الرسمي  العقد  نفس  بمقتضـى  و 

املوثق أعاله، ام تعيين كأعضتء أوائل 

سحوات  ثالث  ملدة  الرقتبة  ملجلس 

العتمة  الجمعية  بتختتتم  ستنتهي 

حستبتت  في  ستبت  التي  العتداة 

السحة املتلية الثتلثة:

1(  السيد لطفي بوجحدار، مغربي 

دجحبر  ف3  بتتريخ  مزداد  الجنسية 
زنقة   42 الستكن  بتلربتط   1967

 22 القت�سي عيتض إقتمة فهد شقة 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  الربتط   ،

.A352122 الوطحية رقم

مغربي  السيد البشير بتدو،      )2

شتحبر   11 بتتريخ  مزداد  الجنسية 

بي  إقتمة  الستكن  بتلربتط،   1965

طريق سيدي عبد  2ف  انفت فيال رقم 

الحتمل  البيضتء،  الدار  الرحمتن 

.A241622 للبطتقة الوطحية رقم

3(السيدة مرية الشراابي،مزدادة 

بتلدار   1981 غشت  ف2  بتتريخ 
البيضتء، الستكحة 9 زنقة واد مرزك 

الحتملة  البيضتء،  الدار  السالم  حي 

رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

.BK193433
وبمقتضـى  رئيس مجلس الرقتبة: 

العقـد الرسمي أعاله، ام تعيين:

رئيست  بوجحدار  لطفي  السيد   •

ملجلس الرقتبة؛

أعضتء مجلس االدارة الجمتعية: 

بمقت�سى نفس العقد الرسمي أعاله، 

ام تعيين أول أعضتء مجلس اإلدارة 

إلى  سحوااأي  ثالث  ملدة  الجمتعية 

العتمة  الجمعية  انعقتد  اتريخ  غتاة 

حستبتت  في  ستبــت  التي  العتداة 

السحـــــة املتلية الثتلثـــــــة:

مغربي  السيد امين عمور،       -

الجنسية مزداد بتتريخ 23 احتار 1977 

الدكتور  شترع   33 الستكن  بتلربتط 

الدار  بوركون  السجلمت�سي  محمد 

والحتمل لبطتقة التعريف  البيضتء، 
674فA63رئيـــســت  رقــــــــــم  الوطحية 

ملجلس االدارة الجمتعية؛
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السيدة مريم حيمدي، مغربية    -

غشت   28 بتتريخ  مزدادة  الجنسية، 

 9 قطتع  الستكحة  بتمترة   1986

عمترة  اليمتمة  إقتمة  الحخيل  شترع 

الربتط،  الريتض  حي   7 شقة  اوه 

الوطحية  التعريف  والحتملةلبطتقة 
رقـم فA37918؛

-  السيدة اتسميحة برادة، مغربية 

نونبر   28 بتتريخ  مزدادة  الجنسية، 

الستكحة  البيضتء،  بتلدار   1984
التتزي  اجزئة   11 الرقم  إقتمة مكة 

البيضتء،  الدار  كتليفورنيت  امليلودي 

الحتمـــلــةلــــبطتقــــة الــــتـــعريف الـــوطحية 
.BK238376 رقم

بمقتضـى  و  الحستبتت:  مراقب 

ام  أعاله،  الرسمي  العقـد  نفس 

تعييحكمراقــبحستبتالمــدة سحــة متليــة 

واحـدة انتهي بتنتهتء الجمعية العتمة 

حستبتت  في  ستبت  التي  العتداة 

السحة املتلية األولى:

«فيداروك  مكتب   -

 FIDAROC GRANT«كرانتتورنتون

مقــره  الكتئن   ،))THORNTON
زنقة   47 بتلدارالبيضتء،  االجتمتعي 

و املمثل  املغرب،  عالل بن عبد هللا، 

من طرف السيـــد فيصل مكوار.

السجل  الشركة  اقييـد  ام 

نونبر   28 في  التجتري بتلدار البيضـتء 

19ف2 احت رقم 449495.

753I

fiduciaire benaddi

 AUTO ECOLE EL

MOUHAJIR ETTILAL
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire benaddi
زاوية شترع عالل بن عبد هللا و شترع 

الحداقة -فضتلة املركز أ - الطتبق 

االول الرقم 2 املحمداة، ف2881، 

املحمداة املغرب

 AUTO ECOLE EL MOUHAJIR

ETTILAL   «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: دوار بني 

مكرز جمتعة املحصورية - - بن 

سليمتن املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.5639

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 3ف دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

املعين  للشركة  الحتلي  املسير  عزل 

خالل جمع عتم استتحتئي. 

قرار رقم 2: الذي احص على متالي: 

تعيين السيد املهتجر املهدي كمسير 

جداد للشركة.

قرار رقم 3: الذي احص على متالي: 

اي  اتلقى  لن  املهدي  املهتجر  السيد 

او تعوبض عن مهتمه كمسير  رااب 

للشركة.  

قرار رقم 4: الذي احص على متالي: 

بحود  ضمن  و3   2 القرارين  ادراج 

الحظتم االست�سي للشركة.

قرار رقم 5: الذي احص على متالي: 

التتسي�سي  االست�سي   الحظتم  الغتء 

القدامة  صيتغته  في  للشركة 

الجدادة  الصيتغة  على  واملوافقة 

للحظتم االست�سي للشركة

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم  من 1 الى27: الذي احص 

القدامة  الصيتغة  الغتء  متالي:  على 

للحظتم االست�سي  التتسي�سي للشركة 

املتكون من 27 بحدا.

بحد رقم من 1 الى 36: الذي احص 

الصيتغة  على  املوافقة  متالي:  على 

للشركة  االست�سي  للحظتم  الجدادة 

املتكون من 36 بحدا.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  سليمتن   ببن  االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 4/19ف11.

754I

ABA GESTION SARLAU

AMA SOIL MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

AMA SOIL MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 46 

حي أصغون أمزميز مراكش - فففف4 

مراكش املغرب.

احويل  املقر االجتمتعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.35694

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 19ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 

46 حي أصغون أمزميز مراكش  «رقم 

إلى  املغرب»  مراكش  فففف4   -

«املجموعة 34  مدخل 14 شقة 253  

فففف2   - الطتبق األول ريتض األلفة 

CASABLANCA  املغرب».

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723228.

755I

FIDUNION-MAROC

DB FOOD
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DB FOOD «شركة  املستهمة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: 119 شترع 

عبد املومن، الطتبق الثتلث، بوابة 

22 - - الدار البيضتء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

487ف38 .

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 28 شتحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

عدم حل الشركة واستمرار نشتطهت.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم ف: الذي احص على متالي:

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723933.

756I

FIDUNION-MAROC

COMMERCE PLUS
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COMMERCE PLUS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي: ، شترع 

عبد املومن، الطتبق الثتلث، بوابة 

22،  - - الدار البيضتء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

.354897

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 27 متي 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

عدم حل الشركة واستمرار نشتطهت.

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

بحد رقم ف: الذي احص على متالي: 

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723934.

757I
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SDCF CONSEIL

NOUR EXPRESS PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

SDCF CONSEIL

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،

casablanca Maroc

NOUR EXPRESS PRINT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زاوية 

شترع عبد املؤمن و أنوال إقتمة مركز 

عبد املؤمن الطتبق الثتني املكتب 

2ف2 الدار البيضتء - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.445267

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   15 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الدان  نور  السيد  ة(  افويت 

من  اجتمتعية  حصة  ف5  صحري  

السيد  ة(  فف1 حصة لفتئدة   أصل 

مليتء فيستح بتتريخ 15 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 16 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723583 .

758I

محمد بوظهر

PANARA COIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

محمد بوظهر
رقم 5 عمترة العبدي شترع محمد 

الستدس ، ففف24، الجدادة املغرب

PANARA COIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

 II - قطتعG اللبتطية  رقم 35 شترع

ففف24 الجدادة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجتري 

.12223

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الحفيد   عبد  السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية من  فف5  حيدادي 

أصل ففف.1 حصة لفتئدة  السيد  ة( 

بوعزة زبير بتتريخ 6ف دجحبر 19ف2.

الحفيد   عبد  السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية من  ف25  حيدادي 

السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 

 ة( خليل زبير بتتريخ 6ف دجحبر 19ف2.

الحفيد  عبد  السيد  ة(  افويت 

حصة اجتمتعية من  ف25  حيدادي 

السيد  لفتئدة   حصة  ففف.1  أصل 

دجحبر  6ف  بتتريخ  زبير  املصطفى   ة( 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 12 بتتريخ  بتلجدادة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 24554.

759I

N2M CONSEIL-SARL

 BELLOUQ SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  BELLOUQ SERVICES -SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 3ف مترس 
رقم 55 الحتظور  - ففف62 الحتظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.15677

الشريك  قرار  بمقت�سى 

19ف2  دجحبر  5ف  في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  اقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

 BELLOUQ SERVICES -SARL

ففف.فف1 درهم  AU   مبلغ رأسمتلهت 

مترس  3ف  وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 
الحتظور  ففف62   - الحتظور    55 رقم 

املغرب نتيجة ل : انتهتء الغرض الدي 

قتمت من اجله الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 3ف مترس 
الحتظور  ففف62   - الحتظور    55 رقم 

املغرب. 

و عين:

السيد ة( اليتس   بلوق و عحوانه ا( 
الحتظور    1 رقم   49 حي الكحدي زنقة 

ففف62 الحتظور  املغرب  كمصفي  ة( 

للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3513.

Iف76

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

MEDEMBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 45AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،

TANGER MAROC

MEDEMBAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 21B حي 

مغوغة ابشيشة B - 90000 طحجة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

5ف25ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MEDEMBAL

اصنيع،   : بإاجتز  الشركة  غرض 

أنواع  جميع  واصدار  استيراد 

العبوات البالستيكية.

حي   21B  : عحوان املقر االجتمتعي 

طحجة   B - 9فففف مغوغة ابشيشة 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد خليل بحتني زهوان :  ففف.5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 ARANO JORDA JOSE السيد 

فف1  ففف.MARIA :  5 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

زهوان  بحتني  خليل  السيد 

 71 قطعة  فتان  اجزئة  عحوانه ا( 

فففف9  الكبيرة  امغوغة   3 طتبق 

طحجة املغرب.

 ARANO JORDA السيد 

عحوانه ا(   JOSE MARIA

 URBANIZACION CAN QUIRZE

 CALLE CAPCIR 44 CASA

 MATARO 1فف8ف BARCELONE

.ESPAGNE
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
ومواطن مسيري الشركة:

زهوان  بحتني  حمزة  السيد 
عحوانه ا( حي لال الشتفية زنقة 1 رقم 

46 فففف9 طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   19 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 228819.

761I

FLASH ECONOMIE

SAFAA PROPRETY
إعالن متعدد القرارات

» SAFAA PROPRETY » شركة
شركة محدودة املسؤولية 

العتم  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نونبر  1ف  بتتريخ   االستثحتئي 
شركة  في  املستهمون  قرر  19ف2  
شركة   »  SAFAA PROPRETY  »
رأسمتلهت   املسؤولية  محدودة 
فف,ففف.ف15درهم مقرهت االجتمتعي 
محج  2ف2  كريدوم  البيضتء،  بتلدار 
 5 الطتبق السفلي رقم  عبد املومن، 

مت الي:
- املوافقة على افويت األسهم.

-  اعتدة صيتغة  الحظتم األست�سي 
للشركة.

والتصرين  القتنوني  اإلاداع  ام 
بتلتغيير لدى السجل التجتري بكتتبة 
بتلدار  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
احت  19ف4/12/2ف  بتتريخ  البيضتء 

رقمي فف348 و 722335.
للخالصة و البيتن

762I

FLASH ECONOMIE

ATLAS RIDER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ATLAS RIDER  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

عالل الفت�سي , إقتمة أطل�سي - 

فففف4 مراكش املغرب .
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.11493

العتم  الجمع  بمقت�سى 

نونبر   26 في  املؤرخ  اإلستثحتئي 

الشركة  رأسمتل  رفع  ام  19ف2 

درهم»  «ففف.فف4.5  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.فف27.5  من  أي 

  : طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.32 

اقدام حصص نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 411ف11.

763I

FLASH ECONOMIE

HR MAPS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HR MAPS MAROC  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 31 زنقة 
زااد ابن رفتع الشقة 5 -معتريف  - 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.36466

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر حل  19ف2  نونبر   28 املؤرخ في 

 HR شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمتلهت  مبلغ     MAPS MAROC

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 
رفتع  ابن  زااد  زنقة   31 اإلجتمتعي 

الدار  فففف2   - -معتريف    5 الشقة 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب   البيضتء  

وجود اي نشتط اجتري.

31 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
 - -معتريف    5 زااد ابن رفتع الشقة 

فففف2 الدار البيضتء  املغرب . 

و عين:

و  قدار  بشيرأحمد    السيد ة( 

 54Cours du docteur عحوانه ا(  

 ,Long 693فف Lyon France

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723986.

764I

cabinet jdaini

RESTAURANT TWAREG
إعالن متعدد القرارات

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

RESTAURANT TWAREG  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي:  املركز 

التجتري رقم 4.1ف3  املحطة 

السيتحية السعيداة  - فف636  

السعيداة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجتري: 

.1639

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في 12 دجحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 

قرار رقم 1: الذي احص على متالي: 

فف5  الوالي  لبنى  السيدة   افويت 

ففف.1  أصل  من  اجتمتعية  حصة 

حصة لفتئدة السيد  محمد الطتلبي 

فف5  مزوار  جهتد  السيدة  افويت   .

ففف.1  أصل  من  اجتمتعية  حصة 

الدان  نور  السيد  لفتئدة  حصة 

الطتلبي .

على  احص  الذي   :2 رقم  قرار 

متالي: تعيين السيد محمد الطتلبي ، 

كمسير وحيد للشركة مع إمضتء احد 

الشركتء اكفي

وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 

الذي احص على   :7 و   6 بحد رقم 

الوالي  لبنى  السيدة   افويت  متالي: 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 

محمد  حصة لفتئدة السيد   ففف.1 

الطتلبي . افويت السيدة جهتد مزوار 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  فف5 

نور  السيد  لفتئدة  حصة  ففف.1 

الدان الطتلبي .

على  احص  الذي   :16 رقم  بحد 

متالي: تعيين السيد محمد الطتلبي ، 

كمسير وحيد للشركة مع إمضتء احد 

الشركتء اكفي

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  ببركتن   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 19ف752/2.

765I

FUTURE CONSEIL

 STE MARJANA EVENT

MUSIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

ف5 زنقة اوسف بن اتشفين الطتبق 

األول ، فف261، برشيد املغرب

 STE MARJANA EVENT MUSIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي ف1 شترع 

الحرية الطتبق 3 شقة رقم 5 الدار 

البيضتء - ف12ف2 الدار البيضتء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 



عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية ف37  

رقم التقييد في السجل التجتري : 

451185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MARJANA EVENT MUSIC

اعداد   : بإاجتز  الشركة  غرض 

استعدادا  االاجترات  و  الغرف 

الجتمتعتت الحفل

األحداث  واحظيم  الفحتنين  إدارة 

لجميع الحفالت واملهرجتنتت

 ، البصري  السمعي  اإلنتتج 

،التفتوض  والتصميم   ، والبرمجة 

العتم ، واحظيم االحتفتالت ، واإلعالم 

، واألعمتل املختلفة..

ف1 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

الدار   5 شقة رقم   3 الحرية الطتبق 

البيضتء  الدار  ف12ف2   - البيضتء 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : عتدل  راحيمي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  عتدل  راحيمي  السيد 

 11 شقة   2 س  مج  النهضة  إقتمة 

فف4ف2  سيدي مومن الدار البيضتء 

الدار البيضتء املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  عتدل  راحيمي  السيد 

 11 شقة   2 س  مج  النهضة  إقتمة 

فف4ف2  سيدي مومن الدار البيضتء 

الدار البيضتء املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 19 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 34ف724.

766I

N2M CONSEIL-SARL

 BELLOUQ SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  BELLOUQ SERVICES -SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي : 3ف مترس 

رقم 55 الحتظور - ففف62 الحتظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجتري : 

.15677

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  19ف2  دجحبر  5ف  في  املؤرخ 

 BELLOUQ SERVICES -SARL حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة    AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمتلهت 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

اإلجتمتعي 3ف مترس رقم 55 الحتظور 

نتيجة  املغرب  الحتظور  ففف62   -

النتهتء النشتط.

و عين:

السيد ة( اليتس  بلوق و عحوانه ا( 

الحتظور    1 49رقم  حي الكحدي زنقة 

ففف62 الحتظور املغرب كمصفي  ة( 

للشركة.

و قد ام انعقتد الجمعية الختتمية 

بتتريخ 5ف دجحبر 19ف2 وفي 3ف مترس 

الحتظور  ففف62   - الحتظور   55 رقم 

املغرب.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 16 بتتريخ  بتلحتضور   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3514.

767I

cabinet idrissi

STE E-IMPACT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

STE E-IMPACT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مكتاب 
اشرف زنقة عبد الكريم بحجلون 

الطتبق 3 رقم 22 - فففف3 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

61329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.E-IMPACT

إنشتء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

املحمولة  والتطبيقتت  الويب  مواقع 

والخدمتت  اإللكتروني  التسويق   -

التجترية البراداة.

مكتاب   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
بحجلون  الكريم  عبد  زنقة  اشرف 

فتس  فففف3   -  22 رقم   3 الطتبق 

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  
درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد زكريتء كوبي :  ففف.1 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

 36 كوبي عحوانه ا(  السيد زكريتء 
الورد   السعداني سهب  بالد   4 زنقة 

فففف3 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
 36 كوبي عحوانه ا(  السيد زكريتء 
الورد   السعداني سهب  بالد   4 زنقة 

فففف3 فتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   16 بتتريخ  بفتس   التجترية 

.M1619ف2 احت رقم 81/19ف
768I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 ICR GARAY SURFACE
PROTECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

خفض رأسمتل الشركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,113
Mohammedia Maroc
 ICR GARAY SURFACE

PROTECTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 Résidence El Azizia II Apt 32,
 Etage 3, Bd Khalil Jabrane. -
.24000 EL JADIDA EL JADIDA

خفض رأسمتل الشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.5247
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  19ف2  أكتوبر   25 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمتل  خفض 
من  أي  درهم»  «فف1.911.8  قدره 



371 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

«فف4.411.8 درهم» إلى «ففف.فف2.5 

عدد   اخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلجدادة  بتتريخ 21 نونبر 

19ف2 احت رقم 24471 .

769I

MIMOFID SARL AU

FOOD DARELANBAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرور 1 امترة ، ف2ف12، 

امترة املغرب

FOOD DARELANBAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 LOTISSEMENT AL WIFAK LOT

 6-TEMARA --N°1352 MAG N°5

.12020 TEMARA MAROC

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.124741

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

اقرر  19ف2  دجحبر  6ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 FOOD الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمتلهت  مبلغ    DARELANBAR

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.فف1 

 LOTISSEMENT AL اإلجتمتعي 

WIFAK LOT N°1352 MAG N°5-

 6-TEMARA - 12ف2ف TEMARA

MAROC نتيجة ل : البعد عن البلد .

ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 LOTISSEMENT AL WIFAK LOT

 N°1352 MAG N°5-6-TEMARA -

TEMARA MAROC ف2ف12. 

و عين:

و   RABIE  CHTIOUI السيد ة( 

 HARVARD APT  3412 عحوانه ا( 

3 MONTREAL H4A 2W3 QC-

 CANADA 3412 MONTREAL

CANADA كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  بتمترة   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 1ف29.

Iف77

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 ICR GARAY SURFACE

PROTECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمتل الشركة

 ACTION FINANCE ET

STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,113

Mohammedia Maroc

 ICR GARAY SURFACE

PROTECTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 

 Résidence El Azizia II Apt 32,

 Etage 3, Bd Khalil Jabrane . -

.24000 EL JADIDA EL JADIDA
رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.5247

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  19ف2  أكتوبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ففف.3 

«ففف.فف2.5 درهم» إلى «ففف.فف5.5 

مقتصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتلجدادة  بتتريخ 21 نونبر 

19ف2 احت رقم 24471.

771I

AME.SIA CONFECTION

AME.SIA CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AME.SIA CONFECTION

 LOTISSEMENT NAHDA RUE

 ،39 N°5 HAY EL AMAL ، 90000

طحجة املغرب

AME.SIA CONFECTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي اجزئة 

النهضة شترع 39 رقم 5 حي االمل - 

فففف9 طحجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

13ف37.

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

16ف2 اقرر حل  8ف دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    AME.SIA CONFECTION

وعحوان  درهم  ففف.ف21  رأسمتلهت 

مقرهت اإلجتمتعي اجزئة النهضة شترع 

فففف9 طحجة   - 5 حي االمل  39 رقم 

احقيقهت  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

لألهداف التي اأسست من أجلهت.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - حي االمل   5 رقم   39 النهضة شترع 

فففف9 طحجة املغرب. 

و عين:

و  السويني  محمد   السيد ة( 

املحطقة   516 القطعة  عحوانه ا( 

طحجة  فففف9  اجزنتاة  الصحتعية 

املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 8659.

772I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

WALID QUAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

WALID QUAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي دكتن برقم 

54 اجزئة أزلف - ففف44 الصويرة 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

5161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WALID : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.QUAD

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

الدراجتت ربتعية الدفع.

دكتن   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

ففف44   - أزلف  اجزئة   54 برقم 

الصويرة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
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ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ففف.1    : السيد وليد الدخوش  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  السيد وليد الدخوش  
اجزئة  الفرم  الحسين  زنقة   4 رقم 

أزلف ففف44  الصويرة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  السيد وليد الدخوش  
اجزئة  الفرم  الحسين  زنقة   4 رقم 

أزلف ففف44  الصويرة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 18 بتتريخ  بتلصويرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 361.

773I

IMAD AMRAR

STE BAYAZID PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

IMAD AMRAR

 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE

 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES

MAROC

STE BAYAZID PHONE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

الحضري اتلسينت متجر رقم 2  

محفلوري  2 فتس - فففف3 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

827ف6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  شتحبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.BAYAZID PHONE

بتئع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

أو  الثتبت  الهتاف  اإلكسسوارات 
املحمول

بتئع األجهزة اإللكترونية

اإلستيراد و التصدار

مقتول لحقل البضتئع 

أو  املختلفة  لألشغتل  مقتولة 

البحتء.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

  2 رقم  متجر  اتلسينت  الحضري 

فتس  فففف3   - فتس   2 محفلوري  

املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

  : الفضيل  الحكيم  عبد  السيد 

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

ف25    : الفضيل  األمين  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد ختلد الفظيل :  ف25 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

الفضيل  الحكيم  عبد  السيد 
 2 زينب  اجزئة   71 رقم  عحوانه ا( 

الدكترات فتس فففف3 فتس املغرب.

السيد األمين الفضيل عحوانه ا( 
رقم 71 اجزئة زينب 2 الدكترات فتس 

فففف3 فتس املغرب.

عحوانه ا(  الفظيل  ختلد  السيد 
رقم 71 اجزئة زينب 2 الدكترات فتس 

فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفضيل  الحكيم  عبد  السيد 
 2 زينب  اجزئة   71 رقم  عحوانه ا( 

الدكترات فتس فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   24 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 6ف34.

774I

COMPTIS SARL

CHICAGO CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

كونتيس ش.م.م

ف2  شترع املسيرة الخضراء الطتبق 

الثتلث رقم 5 ، فففف9، طحجة 

املغرب

 CHICAGO CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

الحسن الثتني رقم 9ف1  - 55فف9 

أصيلة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.CHICAGO CONSTRUCTION

االنعتش   : غرض الشركة بإاجتز 

العقتري بصفة عتمة

املتعلقة  العمليتت  جميع 

بتلعقترات و أشغتل البحتء و األشغتل 

املختلفة

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

55فف9   - 9ف1   الثتني رقم  الحسن 

أصيلة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:

  : السالم  عبد  التدالوي  السيد 

فف1 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السالم  عبد  التدالوي  السيد 

عحوانه ا( اجزئة أنيسة زنقة الحسن 

بن علي رقم 1  55فف9 أصيلة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  التدالوي  السيد 

عحوانه ا( اجزئة أنيسة زنقة الحسن 

بن علي رقم 1 55فف9 أصيلة املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

18 دجحبر  بتتريخ  االبتدائية بتصيلة  

19ف2 احت رقم ف24.

775I

advanced consulting

منجرد
إعالن متعدد القرارات

advanced consulting

 rue oumaima sayeh, Quartier

 racine casablanca18

 casablanca، 20100، casablanca

maroc

محجرد  «شركة  املستهمة»

وعحوان مقرهت االجتمتعي:  5ف6 

شترع محمد الختمس - بيلڤدار  - - 

الدار البيضتء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجتري: 

17ف119.

بمقت�سى الجمع العتم االستثحتئي 

املؤرخ في ف2 شتحبر 19ف2

ام ااختذ القرارات التتلية: 
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على  احص  الذي  اقرر:  رقم  قرار 
متالي: تغيير شكل الشركة من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
شخصية  اأسيس  دون  مستهمة 
نهتاة  احداد  جدادة,  معحوية 
بموجب  الشركة  مسيران  صالحية 
شكلهت القتنوني الستبق شركة ذات 
أعضتء   تعيين  محدودة,  مسؤولية 
شكلهت  في  الشركة  إدارة  مجلس 
بعد هذا  و  الجداد شركة مستهمة 
مجلس  الجمع العتم إجتمع أعضتء 
اإلدارة لتعيين الرئيس املدار العتم و 

سكراير مجلس اإلدارة.
وابعت لذلك ام تعدال مقتضيتت 

الحظتم األست�سي التتلية: 
بحد رقم 1: الذي احص على متالي: 
اعتمتد القتنون األست�سي وفقت لشركة 

مستهمة
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
 25 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

شتحبر 19ف2 احت رقم 714725.

776I

socomif sarl

LEGNO MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتمتعي للشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصتلي عمترة 35 شقة 

رقم 2 ، 5فف14، القحيطرة املغرب
LEGNO MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

الجهيد رقم 7 - ففف14 القحيطرة  
املغرب .

احويل  املقر االجتمتعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.43769
بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 19ف2 ام  احويل  
للشركة  الحتلي  االجتمتعي  املقر 
ففف14   -  7 رقم  الجهيد  «زنقة  من 
القحيطرة  املغرب « إلى «طريق سيدي 
امترة   ففف12   -  4 م  ك  زعير  احي 

املغرب «.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3369.

777I

socomif sarl

EL YESSEFY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

socomif sarl

زنقة محمد الحصتلي عمترة 35 شقة 

رقم 2 ، 5فف14، القحيطرة املغرب

EL YESSEFY TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم دال 

4 حي الصفتء الحزام  - ففف14 

القحيطرة  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.42585

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  نونبر   29 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 EL YESSEFY ذات الشريك الوحيد 

ففف.فف1  مبلغ رأسمتلهت     TRANS

اإلجتمتعي  مقرهت  وعحوان  درهم 

 - الحزام   الصفتء  حي   4 دال  رقم 

نتيجة ل  املغرب   القحيطرة   ففف14 

: لصعوبتت متداة .

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ففف14   - 4 حي الصفتء الحزام   دال 

القحيطرة  املغرب . 

و عين:

و  بوجمعة   اليوسفي    السيد ة( 

الصفتء  حي   4 دال  رقم  عحوانه ا( 

املغرب   القحيطرة   ففف14  الحزام  

كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتتريخ  بتلقحيطرة   االبتدائية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 3329.

778I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 «STÉ «AYA PARA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 1ف املسيرة 1, «س» رقم 

32 ، فففف4، مراكش املغرب

 Sté «AYA PARA» SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم 312 

اجزئة حمزة املحتميد - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

947فف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.«AYA PARA» SARL AU

غرض الشركة بإاجتز : - بيع املواد 

الشبه الصيدلية بتلتقسيط

- استيراد واصدار األجهزة الطبية

التصدار  في  أووسيط  اتجر    -

واالستيراد..
عحوان املقر االجتمتعي : رقم 312 

فففف4   - املحتميد  حمزة  اجزئة 

مراكش املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيدة وفتء ازنتي :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  ازنتي  وفتء  السيدة 

فففف4  املحتميد   372 رقم   1 حمزة 

مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  ازنتي  وفتء  السيدة 

فففف4  املحتميد   372 رقم   1 حمزة 

مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   11 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 154ف11.

779I

FID PME

ROA EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FID PME

64 شترع موالي علي الشريف الشقة 

6 امترة ، ف2ف12، امترة املغرب

ROA EVENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 64 شترع 

موالي الشريف الشقة 6ف  امترة  - 

ف2ف12 امترة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

129221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROA  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.EVENT

ممون   : بإاجتز  الشركة  غرض 

حفالت .

64 شترع  عحوان املقر االجتمتعي : 

 - امترة   6ف   موالي الشريف الشقة 

ف2ف12 امترة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

فف1    : محمد  اجدارة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة زيدان نجتة :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : حستم  اجدارة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد اجدارة اامن :  فف2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة اجدارة بسمة :  ف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف5 حصة  السيدة اجدارة رءى :  

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد جدارة محمد عحوانه ا( بن 

سلمتن 3فف11 بن سلمتن املغرب.

السيدة زيدان نجتة عحوانه ا( بن 

سلمتن 3فف11 بن سلمتن املغرب.

عحوانه ا(  حستم  اجدارة  السيد 

بن سلمتن 3فف11 بن سلمتن املغرب.

السيد اجدارة اامن عحوانه ا( بن 

سلمتن 3فف11 بن سلمتن املغرب.

السيدة اجدارة بسمة عحوانه ا( 

بن سلمتن 3فف11 بن سلمتن املغرب.

السيدة اجدارة رءى عحوانه ا( بن 

سلمتن 3فف11 بن سلمتن املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  حستم  جدارة  السيد 

بن سلمتن 3فف11 بن سلمتن املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   18 بتتريخ  بتمترة   االبتدائية 

19ف2 احت رقم 129221.

Iف78

beroc conseil

 MR DESIGN

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

MR DESIGN SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مركز 

املقتوالت الصغرى التضتمحية 

طريق إاموزار شترع موالي عبد هللا 

مقتطعة ستيس فتس - ف5فف3 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

7ف2ف6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  اوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MR  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.DESIGN SARL AU

وكتلة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

لإلشهتر.

مركز   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
املقتوالت الصغرى التضتمحية طريق 
إاموزار شترع موالي عبد هللا مقتطعة 

ستيس فتس - ف5فف3 فتس املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1    : محمد  صبري  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
 7 السيد صبري محمد عحوانه ا( 
الشقف  عين  طريق  العمراني  شترع 

فتس فففف3 فتس املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
 7 السيد صبري محمد عحوانه ا( 
الشقف  عين  طريق  العمراني  شترع 

فتس فففف3 فتس املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
غشت   22 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 2757.

781I

LA COMPTACTIVE SARL AU

STE IKM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جداد للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمترة رقم 52 مكتب 8ـــB الطتبق 
الثتلت شترع موالي رشيد كليز 

مراكش ، فففف4، مراكش املغرب
STE IKM CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي رقم ف4 
درب شتوكة بتب ااالن مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب.
تعيين مسير جداد للشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.98173

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 ام تعيين  17 اوليوز  املؤرخ في 
مسير جداد للشركة السيد ة( افيس 

مليكة كمسير وحيد

ابعت لقبول استقتلة املسير.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر   19 بتتريخ  التجترية بمراكش  

19ف2 احت رقم 843ف1.

782I

beroc conseil

MED.ATELIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

MED.ATELIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي مركز 

املقتوالت الصغرى التضتمحية 

طريق إاموزار شترع موالي عبد هللا 

مقتطعة ستيس فتس - ف5فف3 فتس 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

191ف6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  اوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

MED.  : بمختصر تسميتهت  اإلقتضتء 

.ATELIER

الصحتعة   : غرض الشركة بإاجتز 

التقليداة املرابطة بتلجلد ومحتوجتت 

األسفتر.
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مركز   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

املقتوالت الصغرى التضتمحية طريق 

إاموزار شترع موالي عبد هللا مقتطعة 

ستيس فتس - ف5فف3 فتس املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد بوح محمد  :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  محمد   بوح  السيد 

7 ونقة عمر بحجلون  57 شقة  عمترة 

فتس فففف3 فتس املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  محمد   بوح  السيد 

7 ونقة عمر بحجلون  57 شقة  عمترة 

فتس فففف3 فتس املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

غشت   22 بتتريخ  بفتس   التجترية 

19ف2 احت رقم 2749.

783I

R H AUDIT COMPTA

TANGER DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

R H AUDIT COMPTA

 HAY BENKIRANE RUE 99 N°

 16 TANGER HAY BENKIRANE

 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

TANGER DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 29 زنقة 

عمر إبن العتص الطتبق الثتلت رقم 

26 - فففف9 طحجة املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

.87517

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   12 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

الرحمتن   عبد  السيد  ة(  افويت 

اجتمتعية  حصة  ف5  القسطيط 

السيد  حصة لفتئدة   ف5  من أصل 

نونبر   12 اوسف زيدوني بتتريخ   ة(  

19ف2.

الرحمتن   عبد  السيد  ة(  افويت 

ف5 حصة اجتمتعية من  القسطيط 

السيد  ة(   حصة لفتئدة   ف5  أصل 

 12 بتتريخ  خروبي  حستني  محمد 

نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

دجحبر   19 بتتريخ  بطحجة   التجترية 

19ف2 احت رقم 1ف2288.

784I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة اتفياللت ملحقة 

ورزازات

 STE HARTE ARTISANAT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة 

اتفياللت ملحقة ورزازات

شترع موالي رشيد عمترة دادس 

الطتبق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب

  STE HARTE ARTISANAT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حترة 

املرابطين - فف458 احغير املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

. HARTE ARTISANAT SARL
*بيع   : بإاجتز  الشركة  غرض 

محتوجتت التقليداة والحرفية 
* التصدار واالستيراد 

* املستومة.
حترة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

املرابطين - فف458 احغير املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.ف3  الشركة:   رأسمتل  مبلغ 

درهم، مقسم كتلتتلي:
السيد محمد والعيد :  ف25 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيدة رشيدة والعيد :  ف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  والعيد  محمد  السيد 
حترة املرابطين فف458 احغير املغرب.

السيدة رشيدة والعيد عحوانه ا( 
حترة املرابطين فف458 احغير املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   
ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  والعيد  محمد  السيد 
حترة املرابطين فف458 احغير املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
دجحبر   18 بتتريخ  االبتدائية بتحغير  

19ف2 احت رقم -.

785I

CAGES

PRIMUM NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAGES
 ANGLE RUE IFNI & RABIAA 97
 EL ADAOUIA 1ER ETAGEN N°2،
20500، CASABLANCA MAROC

PRIMUM NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية(

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 49 زنقة 

كرات�سي الشقة 11 - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجتري 

.214619

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

17ف2 اقرر حل  ف2 دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

PRIMUM NEGOCE  مبلغ رأسمتلهت 

مقرهت  وعحوان  درهم  ففف.ف1 

الشقة  كرات�سي  زنقة   49 اإلجتمتعي 

املغرب  البيضتء  الدار  فففف2   -  11

نتيجة ل : انتهتء النشتط.

زنقة   49 و حدد مقر التصفية ب 

الدار  فففف2   -  11 الشقة  كرات�سي 

البيضتء املغرب. 

و عين:

انيس  الحسين    السيد ة( 

حدائق  اجزئة  2ب  عحوانه ا(  و 

الطتبق السفلي  2ف  متجوريل م س 

الدار  فففف2  الشق   عين   2 شقة 

البيضتء املغرب كمصفي  ة( للشركة.

وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املختبرة 

الوثتئق املتعلقة بتلتصفية : 49 زنقة 

كرات�سي الشقة 11

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

فبراار 18ف2 احت رقم 656325فف.

786I

PARTAGE CONSULTING

ESTRUNOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING

شترع لبحتن إقتمة اتمحة 1 الطتبق 

 Tanger ،9الستدس رقم 76 ، فففف

املغرب

ESTRUNOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 183, 

 Prince Héritier NREA CENTER

N° 13 TANGER طحجة فففف9 

طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجتري : 

1159ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.ESTRUNOR

الترويج   : بإاجتز  الشركة  غرض 

أنواع  جميع  وبيع  والترميم  والبحتء 

لألغراض  املخصصة  املبتني 

السكحية  أو  التجترية  أو  الصحتعية 

بمفردهت أو من قبل أطراف  سواء   ،

املنشآت  وصيتنة  حفظ  ثتلثة. 

الحضرية  والخدمتت  واملنشآت 

أنواع  جميع  وكذلك   ، والصحتعية 

والتجترية  الصحتعية  العمليتت 

واملتلية والعمليتت املرابطة بهت بشكل 

مبتشر أو غير مبتشر

والبقع  األرا�سي  وبيع  شراء   

أنواع  جميع  بيع  وكذلك   ، األرضية 

واستئجتر  عتم  بشكل  البضتئع 

البضتئع

إدارة واحفيذ جميع أنواع األعمتل 

والصيتنة  والجمعيتت  واملنشآت 

املتعلقة بإنتتج جميع أنواع األنتبيب 

وخط  ونقلهت  واخزينهت  واجهيزهت 

واستخدامهت  واوزيعهت  أنتبيبهت 

بمت في ذلك فئتت  وقيتسهت وصيتنتهت. 

الطتقة ومحتجتت الطتقة التي امكن 

في  بمت   ، املستقبل  في  استخدامهت 

ذلك اوفير املعدات الختصة واألجزاء 

واملواد  والتجميع  للتركيب  الالزمة 

بجميع أنواعهت

أنواع  جميع  في  حصة  اقتحتء 

الشركتت  ومجموعتت  الشركتت 

األنشطة  أنواع  لجميع  املكرسة 

واألعمتل والخدمتت الختصة بهم أو 

الكهربتء  تسويق  أو  بإنتتج  املرابطة 

بمت في ذلك املشتقتت   ، أو مشتقتتهت 

املتلية

أي  وتسويق  واصدار  استيراد 

األدوات  أو  اآلالت  أنواع  من  نوع 

لالستخدام  سواء   ، املركبتت  أو 

الشخ�سي أو نيتبة عن أطراف ثتلثة 

أو كيتنتت قتنونية

الدورات  واوجيه  احظيم 

والحدوات واملؤامرات التي تهدف إلى 

إعالم وتعليم وادريب أطراف ثتلثة ، 

طبيعية أو معحوية ، سواء في األنشطة 

التي تشكل الهدف االجتمتعي للشركة 

، كمت هو الحتل في أي نشتط آخر

جميع  وتسويق  واصدار  استيراد 

بمت في ذلك اآلالت   ، أنواع املحتجتت 

واملكونتت  الغيتر  وقطع  واألدوات 

واملواد  والشحوم  التشحيم  ومواد 

البحتء  املضتفة أو العحتصر أو أجزاء 

والداكور

أو  اآلالت  أنواع  جميع  اجميع 

أجزاء املتكيحة والتسويق الالحق لهت ، 

بمت في ذلك اصدارهت

 ، األحداث  أنواع  جميع  احظيم 

للشركة  الرئي�سي  بتلنشتط  املتعلقة 

وجميع األنواع األخرى

براءات  جميع  وحيتزة  أخذ 

والعمليتت  والتراخيص  االختراع 

والعالمتت التجترية التي احدرج ضمن 

أغراض الشركة أو استغاللهت أو نقلهت 

 عنهت
ً
أو مستهمتهت في املجتمع نيتبة

استغالل  أو  حيتزة  أو  إنشتء 

مبتشر أو غير مبتشر أو اأجير أو إدارة 

أو  فروع  أو  عمل  أي  استئجتر  أو 

مبتني امكن أن اخدم بأي شكل من 

األشكتل أحد األشيتء املذكورة أعاله

العمليتت  جميع   ، عتم  وبشكل 

والصحتعية  والتجترية  املتلية 

امكن  التي  املحقولة  وغير  واملحقولة 

مبتشر  غير  أو  مبتشر  بشكل  ربطهت 

بتلكتئحتت املذكورة أعاله أو بتألشيتء 

املشتبهة أو ذات الصلة ، بأكثر الطرق 

.
ً
شموال

 ,183  : االجتمتعي  املقر  عحوان 

 Prince Héritier NREA CENTER

فففف9  طحجة   N° 13 TANGER

طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

 Sté « الشركة - 

حصة بقيمة   TURISFUER» :  800

فف1 درهم للحصة .

 Eutimio ORTEGA السيد 

ففRODRIGUEZ :  2 حصة بقيمة 

فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

 «Sté « TURISFUER الشركة 

 NUEVO HORIZANTE, عحوانه ا( 

 PARCELA 39-4ف APT LA

 PIRAMIDE, TERMINO

 MUNICIPAL DE ANTUGUA Las

 Palmas de Gran Canarias 351فف

.Las Palmas Gran CANARIAS

 Eutimio ORTEGA السيد 

 Espagne عحوانه ا(   RODRIGUEZ

.Burgos 1فف9ف Burgos Espagne

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Eutimio ORTEGA السيد 

 Espagne عحوانه ا(   RODRIGUEZ

Burgos 1فف9ف Burgos Espagne

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   24 بتتريخ  التجترية بطحجة  

.M119ف2 احت رقم 191989912ف

787I

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة اتفياللت ملحقة 

ورزازات

 STE MARCHICH CAR

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمتر لجهة درعة 

اتفياللت ملحقة ورزازات

شترع موالي رشيد عمترة دادس 

الطتبق االول ورزازات، ففف45، 

ورزازات املغرب

 STE MARCHICH CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي c313 حي 

املحمدي  - ففف45 ورزازات املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

673ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القتنون  19ف2  دجحبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتهت  بمختصر  اإلقتضتء 

.MARCHICH CAR SARL

كراء   : بإاجتز  الشركة  غرض 

السيترات بدون ستئق.

عحوان املقر االجتمتعي : c313 حي 

املحمدي  - ففف45 ورزازات املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

ف95    : السيد مرشيش امحمد  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد مرشيش ستلم  :  ف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
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والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -
وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد مرشيش امحمد عحوانه ا( 
2ف477  الحقوب   مرصيد  اات  دوار 

زاكورة املغرب.
عحوانه ا(  السيد مرشيش ستلم  
احغير  فف452  امكونة   قلعة  االث 

املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  السيد مرشيش ستلم  
احغير  فف452  امكونة   قلعة  االث 

املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بورزازات  بتتريخ ف2 دجحبر 

19ف2 احت رقم -.
788I

نوغلب

DOMAINE SAINT DENIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

نوغلب
شقة 7 ، طتبق4  اقسيم ريزانت 
مبروكة طريق أكوراي مكحتس ، 

فففف5، مكحتس املغرب
DOMAINE SAINT DENIS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي حي ريتض 
اطوان رقم ف12, ويسالن مكحتس  - 

فففف5 مكحتس املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 
.38465

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
امت  19ف2  احتار  2ف  في  املؤرخ 

املصتدقة على :
الرحمن  عبد  السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة  ف24  قزيتن 
السيد  ة(  ف64 حصة لفتئدة   أصل 

رشيد كوفتل بتتريخ 4ف أبريل 19ف2.
الرحمن  عبد  السيد  ة(  افويت 
من  اجتمتعية  حصة  فف2  قزيتن 
السيد  ة(  ف64 حصة لفتئدة   أصل 

احمد كوفتل بتتريخ 4ف أبريل 19ف2.
الرحمن  عبد  السيد  ة(  افويت 

من  اجتمتعية  حصة  فف2  قزيتن 

السيد  ة(  ف64 حصة لفتئدة   أصل 

هشتم كوفتل بتتريخ 4ف أبريل 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

مترس   29 بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 1554.

789I

MAROC AUDIT

NEW VENTURE CAPITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

MAROC AUDIT

 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA EL MAANI 1ER ETG

CASABLANCA ،20000 ، املغرب

NEW VENTURE CAPITAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 61, شترع 

اللة اليتقوت زاوية مصطفى املعتني, 

الطتبق األول, رقم 56, مركز ريتض - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

.436581

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

امت  19ف2  نونبر   14 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

محمد  اتزي  السيد  ة(  افويت 

امين فف5 حصة اجتمتعية من أصل 

فف5 حصة لفتئدة  السيد  ة( خداجة 

بحمو�سى بتتريخ 14 نونبر 19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

5ف  بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 722484.

Iف79

MAROC AUDIT

OMEGA FINANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

MAROC AUDIT

 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA EL MAANI 1ER ETG

CASABLANCA ،20000 ، املغرب

OMEGA FINANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 25، زنقة 

سويب، الطتبق 2 - فففف2 الدار 

البيضتء املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجتري 

.432849

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  19ف2  أكتوبر   17 في  املؤرخ 

املصتدقة على :

اويل  ر�سى   السيد  ة(   افويت 

أصل  من  اجتمتعية  حصة  ففف.1 

السيد  ة(  لفتئدة   حصة  ففف.1 

محمد  عبدالغفور بتتريخ 17 أكتوبر 

19ف2.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام   

 29 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

أكتوبر 19ف2 احت رقم ف71864.

791I

MAROC AUDIT

KENZI BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MAROC AUDIT

 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA EL MAANI 1ER ETG

CASABLANCA ،20000 ، املغرب

KENZI BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 61, شترع 

اللة اليتقوت زاوية مصطفى املعتني, 

الطتبق األول, رقم 56, مركز ريتض - 

فففف2 الدار البيضتء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجتري : 

637ف45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KENZI : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.BUILDING

الترويج   : بإاجتز  الشركة  غرض 

العقتري.

عحوان املقر االجتمتعي : 61, شترع 

اللة اليتقوت زاوية مصطفى املعتني, 

 - 56, مركز ريتض  الطتبق األول, رقم 

فففف2 الدار البيضتء املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة:  

درهم، مقسم كتلتتلي:

334 حصة    : السيد سعد كنزي 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

333 حصة    : السيدة اسرا كنزي 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

 333   : نعيمة بوكسيب  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   -

وصفتت ومواطن الشركتء :

عحوانه ا(  كنزي  سعد  السيد 

اتركة  ف6،  رقم  الحخيل،  اجزئة 

ف15ف4 مراكش املغرب.
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عحوانه ا(  كنزي  اسرا  السيدة 

اتركة  ف6،  رقم  الحخيل،  اجزئة 

ف15ف4 مراكش املغرب.

بوكسيب  نعيمة  السيدة 

ف6،  رقم  الحخيل،  اجزئة  عحوانه ا( 

اتركة ف15ف4 مراكش املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء   

ومواطن مسيري الشركة:

عحوانه ا(  كنزي  سعد  السيد 

اتركة  ف6،  رقم  الحخيل،  اجزئة 

ف15ف4 مراكش املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

 12 بتتريخ  بتلدار البيضتء   التجترية 

دجحبر 19ف2 احت رقم 723227.

792I

BOUCHTA COMPTA

SPEED C.O

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

 SPEED C.O

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي شترع 

فيصل ابن عبد العزيز اجزئة 

الضحى عمترة 26 رقم 13 فتل 

فلوري - فففف9 طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجتري : 

2297ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القتنون  إعداد  ام  19ف2  نونبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 

املحدودة بتملميزات التتلية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SPEED : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.C.O

اشغتل   : بإاجتز  الشركة  غرض 

البحتء.

شترع   : االجتمتعي  املقر  عحوان 

فيصل ابن عبد العزيز اجزئة الضحى 

 - فلوري  فتل   13 رقم   26 عمترة 

فففف9 طحجة املغرب.

أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .

مبلغ رأسمتل الشركة: ففف.ففف.1 

درهم، مقسم كتلتتلي:

السيد وائل حسن محمد البيتري 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.2   :

للحصة .

ففف.2   : كوثرأنشوم  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد ازن البيتري : ففف.2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد زيتد البيتري : ففف.2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد زين البيتري : ففف.2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد وائل حسن محمد البيتري : 

ففف2 بقيمة فف1 درهم.

السيدة كوثرأنشوم : ففف2 بقيمة 

فف1 درهم.

السيد ازن البيتري : ففف2 بقيمة 

فف1 درهم.

السيد زيتد البيتري : ففف2 بقيمة 

فف1 درهم.

السيد زين البيتري : ففف2 بقيمة 

فف1 درهم.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

وصفتت ومواطن الشركتء :

السيد وائل حسن محمد البيتري 

زنقة  املصلى  حومة  عحوانه ا( 

طحجة  فففف9   26 رقم  أحرضتن 

املغرب.

عحوانه ا(  كوثرأنشوم  السيدة 

حومة املصلى زنقة أحرضتن رقم 26 

فففف9 طحجة املغرب.

عحوانه ا(  البيتري  ازن  السيد 

حومة املصلى زنقة أحرضتن رقم 26 

فففف9 طحجة املغرب.

عحوانه ا(  البيتري  زيتد  السيد 

حومة املصلى زنقة أحرضتن رقم 26 

فففف9 طحجة املغرب.

عحوانه ا(  البيتري  زين  السيد 

حومة املصلى زنقة أحرضتن رقم 26 

فففف9 طحجة املغرب.

والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وائل حسن محمد البيتري 

زنقة  املصلى  حومة  عحوانه ا( 

طحجة  فففف9   26 رقم  أحرضتن 

املغرب

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف1  بتتريخ  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت رقم 8375.

793I

BOUCHTA COMPTA

NOOR GLASS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

NOOR GLASS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعحوان مقرهت اإلجتمتعي زنقة 

شتطئ سيدي بيشر اجزئة البحر 

االبيض املتوسط الشطر 3 قطعة 

819 الطتبق االر�سي - فففف9 

طحجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجتري : 
1595ف1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القتنون  19ف2  أكتوبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األست�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بتملميزات التتلية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عحد  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOOR : اإلقتضتء بمختصر تسميتهت

.GLASS
نجترة   : بإاجتز  الشركة  غرض 

االملحيوم.
زنقة   : االجتمتعي  املقر  عحوان 
البحر  اجزئة  بيشر  سيدي  شتطئ 
قطعة   3 الشطر  املتوسط  االبيض 
819 الطتبق االر�سي - فففف9 طحجة 

املغرب.
أجلهت  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سحة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمتل الشركة: 

درهم، مقسم كتلتتلي:
ففف.1   : معتد  الشعيري  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
ففف1   : معتد  الشعيري  السيد 

بقيمة فف1 درهم.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

وصفتت ومواطن الشركتء :
عحوانه ا(  معتد  الشعيري  السيد 
طحجة البتلية اجزئة فتسيحطت زنقة 
فففف9   25 رقم  الحتضور  شتطئ 

طحجة املغرب.
والعتئلية  الشخصية  األسمتء 

ومواطن مسيري الشركة:
عحوانه ا(  معتد  الشعيري  السيد 
طحجة البتلية اجزئة فتسيحطت زنقة 
فففف9   25 رقم  الحتضور  شتطئ 

طحجة املغرب
بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   12 بتتريخ  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت رقم 7556.
794I
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BOUCHTA COMPTA

INDET MARRUECOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

 INDET MARRUECOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية(
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي املحطقة 
الصحتعية الطريق الرئيسية قطعة 

ف12 - فففف9 طحجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجتري 
.67547

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 
19ف2 اقرر حل  9ف دجحبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   INDET MARRUECOS
وعحوان  درهم  ففف.فف1  رأسمتلهت 
مقرهت اإلجتمتعي املحطقة الصحتعية 
 - ف12  قطعة  الرئيسية  الطريق 
 : ل  نتيجة  املغرب  طحجة  فففف9 

صعوبة التمويل.
و حدد مقر التصفية ب املحطقة 
قطعة  الرئيسية  الطريق  الصحتعية 

ف12 - فففف9 طحجة املغرب.
و عين:

و  العتقل  العزيز  عبد  السيد ة( 
عحوانه ا( شترع موالي اوسف اقتمة 
اتسمين الطتبق الثتلث رقم 7 فففف9 

طحجة املغرب كمصفي  ة( للشركة.
وعحد اإلقتضتء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيتت  على 
املختبرة و محل ابليغ العقود والوثتئق 

املتعلقة بتلتصفية : -

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 
نونبر   29 بتتريخ  بطحجة  التجترية 

19ف2 احت رقم 27ف8  
795I

ائتمتنية الكونفونتبل

خالدي تحويل األموال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمتل الشركة

ائتمتنية الكونفونتبل
شترع أنتسرابي شقة رقم 9 مداحة  
الجدادة مكحتس ، فففف5، مكحتس 

املغرب
خالدي احويل األموال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعحوان مقرهت اإلجتمتعي 216 ولجة 

ملراني التواركة - فففف5 مكحتس 
املغرب.

رفع رأسمتل الشركة

رقم التقييد في السجل التجتري 

.35331

بمقت�سى الجمع العتم اإلستثحتئي 

ام  19ف2  دجحبر   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمتل  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ففف.1 

«ففف.ففف.1 درهم» إلى «ففف.ففف.2 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

بتملحكمة  القتنوني  اإلاداع  ام 

دجحبر  ف2  بتتريخ  التجترية بمكحتس  

19ف2 احت رقم 3ف52.

796I
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف معتلجة صعوبتت املقتولة

عدد 19ف2/2ف92/83 شركة أمجتد 
سوس
إشعتر

8ف1  عدد  الحكم  بمقت�سى 
19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  الصتدر 
عدد  املقتولة  صعوبتت  ملف  في 
املحكمة  قضت  2/92ف19/83ف2 
التجترية بأكتدار بفتن مسطرة التسوية 
القضتئية في حق شركة «أمجتد سوس» 
شركة ذات مسؤولية محدودة الكتئن 
حي الهدى   E21ف مقرهت بتلشقة رقم 

أكتدار بتلسجل التجتري عدد 9755.
بتعيين السيد ختلد العظيمي قتضيت 
محتدبت والسيد مصطفى ادحمو نتئبت له.
استكتي  ابراهيم  السيد  بتعيين 
مراقبة  في  مهمته  واحداد  سحداكت 
بإعداد  اكليفه  مع  التسيير  عمليتت 
املتلية  املوازنة  حول  مفصل  اقرير 
للمقتولة  واالجتمتعية  واالقتصتداة 
واقتراح حل محتسب لوضعيتهت داخل 
أجل أربعة أشهر من اتريخ صدور هذا 

الحكم.
بتحداد فترة التوقف عن الدفع في 
ثمتنية عشر شهرا الستبقة عن صدور 
بتلحفتذ  الحكم  بشمول  الحكم  هذا 

املعجل.
الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 
بعحوانه  للسحداك  بداونهم  التصرين 
برقم  الكتئن  استكتي  ابراهيم   : اآلتي 
2 مركب املوكتر شترع محمد الختمس 
املبتلغ  اتضمن  قتئمة  ضمن  أكتدار 
املطلوبة مرفقة بتلوثتئق وذلك داخل 
أجل شهرين من اتريخ نشر هذا االشعتر 
بتلجريدة الرسمية طبقت للمواد 584 - 
- 721 من مدونة التجترة  - ف72   719
بتلنسبة  شهرين  األجل  هذا  ويمدد 
اململكة  خترج  القتطحين  للدائحين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

14

املحكمة التجترية بأكتدار
ملف معتلجة صعوبتت املقتولة

عدد 2/73ف19/83ف2
شركة صتبر فروي

إشعتر 
بمقت�سى الحكم عدد 5ف1 الصتدر 
ملف  في  19ف2  ديسمبر   3 بتتريخ 
صعوبتت املقتولة رقم 2/73ف19/83ف2 

قضت املحكمة التجترية بأكتدار.
بفتن مسطرة التصفية القضتئية 
الكتئن  فروي  صتبر  شركة  حق  في 
اجزئة   3 الطتبق   8 برقم   مقرهت 
أكتدار  املحمدي  الحي   3344 رقم 
بهذه  التجتري  بتلسجل  املسجلة 

املحكمة احت رقم 7ف327.
بتحداد فترة التوقف عن الدفع 
في 18 شهرا الستبقة عن صدور هذا 

الحكم.
إدحمو  مصطفى  السيد  بتعيين 
قتضيت محتدبت والسيد ختلد العظيمي 

نتئبت له.
بخوش  حسن  السيد  بتعيين 
مبتشرة  في  مهمته  واحداد  سحداكت 
كمت  القضتئية  التصفية  إجراءات 
قتنونت مع وضع  عليهت  هي محصوص 
اقترير يعرض فيهت املراحل التي اابعهت 

في ذلك.
بشمول الحكم بتلحفتذ املعجل.

الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 
التصرين بداونهم للسحداك بعحوانه 
الكتئن بعمترة  : حسن بخوش،  اآلتي 
الحتج  زنقة  األول،  الطتبق  اهضتر، 
احمد اخحوش قبتلة الشركة العتمة 
املغربية لألبحتك الحي الصحتعي أكتدار 
ضمن قتئمة اتضمن املبتلغ املطلوبة 
أجل  داخل  وذلك  بتلوثتئق  مرفقة 
اتريخ نشر هذا اإلشعتر  شهرين من 
بتلجريدة الرسمية طبقت للمواد 584، 
ف72 و721 من مدونة التجترة   ،719
بتلنسبة  شهرين  األجل  هذا  ويمدد 
اململكة  خترج  القتطحين  للدائحين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

31

املحكمة التجترية بأكتدار
مكتب السجل التجتري
ملف رقم : 19ف413-2

حستب خصو�سي رقم : 1123م
افويت أصل اجتري

العقد املحرر من طرف  بموجب 
املصحح االمضتء  ذ.محمد رسموكي، 
السيد  احتزل  18ف2  متي   15 بتتريخ 
الوطحية  بطتقته  حمو،  الحتفظ 
للمحل  الكراء  حق  عن   SH26834
اقبتل  محمد  بقيسترية  املتواجد 
مسجال  كتن  والذي  أكتدار  الخيتم، 
بتلسجل التجتري بتملحكمة التجترية 
لفتئدة   ،26278 رقم  احت  بأكتدار 
السيد مراد سحتني، بطتقته الوطحية 
بثمن إجمتلي قدره  وذلك   J393ف9ف

ففف.113 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتتبة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضتت 
املحكمة التجترية بأكتدار داخل أجل 
املوالية  اومت  عشرة  15(  الخمسة 
 84  ،83 للنشرة الثتنية طبقت للمواد 

و4ف1 من مدونة التجترة.
النشرة الثتنية

عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معتلجة صعوبة املقتولة

ملف حكم فسخ مخطط 
االستمرارية لشركة السمفونية 

الستدسة
ملف رقم ف19/1ف2

إشعتر
عن  الصتدر  الحكم  بمقت�سى 
 5 بتتريخ  بتلربتط  التجترية  املحكمة 
التجتري  امللف  في  19ف2  ديسمبر 
 67 8/48ف18/83ف2 حكم رقم  رقم 
بتلربتط  التجترية  املحكمة  قضت 
شركة  استمرارية  مخطط  بفسخ 
لهت  املحصور  الستدسة  السمفونية 
الصتدر   73 رقم  الحكم  بمقت�سى 

امللف  في  16ف2  نوفمبر   24 بتتريخ 

وبتصفيتهت  16/8318/46ف2  رقم 

القضتئية.

بتعتبتر اتريخ التوقف عن الدفع 

بفتن مسطرة  الحكم  في  املحدد  هو 

التسوية القضتئية لهت.

صبتح  االستاذة  على  بتإلبقتء 

املسطرة  في  محتدبة  قتضية  سيميل 

وبتعيين السيدة ليلى عبو نتئبة عنهت.

محمد  الخبير  على  واإلبقتء 

بتلقيتم  مكلفت  سحداكت  الحسوني 

القضتئية  التصفية  بعمليتت 

للمقتولة.
واصرح بكون هذا الحكم مشمول 

بتلحفتذ املعجل بقوة القتنون.

الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 

املعين  للسحداك  بداونهم  التصرين 

املبتلغ  ضمن قتئمة موقعة اتضمن 

املطلوبة مرفقة بتلوثتئق وذلك داخل 

نشر  اتريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  بتلجريدة  اإلشعتر  هذا 

بتلنسبة  بشهين  األجل  هذا  امداد 

إلى الدائحين القتطحين خترج اململكة 

من  ف72   584 املغربية طبقت للمواد 

مدونة التجترة.
حرر بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2

عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

205

املحكمة التجترية بتلربتط

شعبة معتلجة صعوبة املقتولة

ملف حكم اصفية قضتئية لشركة 

زيرافي للبحتء

ملف رقم 19/9ف2

إشعتر
عن  الصتدر  الحكم  بمقت�سى 

بتتريخ بتلربتط  التجترية   املحكمة 
في امللف التجتري  19ف2  ديسمبر   5

 66 رقم  حكم  3/7ف18/83ف2  رقم 

بتلربتط التجترية  املحكمة  قضت 

 II.  -  إعالنات قضائية
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 بفتن مسطرة التصفية القضتئية في 

املسجلة  مواجهة شركة زيرافي للبحتء 

بتلسجل التجتري لدى هذه املحكمة 

احت رقم 61395.

بتحداد اتريخ التوقف عن الدفع 

في الثمتنية عشر أشهر الستبقة على 

اتريخ صدور هذا الحكم.

السعدي  جميلة  السيدة  بتعيين 

صبتح  والسيدة  محتدبة  قتضية 
سيميل نتئبة عنهت.

والسيد عتدل فتخر سحداكت اتولى 
القيتم بعمليتت التصفية القضتئية 

للشركة املذكورة.
الحكم  هذا  بكون  والتصرين 
بقوة  املعجل  بتلحفتذ  مشمول 

القتنون.
الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 
املعين  للسحداك  بداونهم  التصرين 
املبتلغ  ضمن قتئمة موقعة اتضمن 
املطلوبة مرفقة بتلوثتئق وذلك داخل 
نشر  اتريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرسمية  بتلجريدة  اإلشعتر  هذا 
بتلنسبة  بشهرين  األجل  هذا  امداد 
إلى الدائحين القتطحين خترج اململكة 
ف72 من   ،584 املغربية طبقت للمواد 

مدونة التجترة.
حرر بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2

عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

206

املحكمة التجترية بتلربتط
ملف رقم : ف19/8ف2
حستب رقم : 1964

الطرف األول :
بطتقة  رقم  لطيب،  الحسن 
مغربي   A481  : الوطحية  التعريف 

الجنسية.
الطرف الثتني :

بطتقة  رقم  الهيري،  أحالم 
التعريف الوطحية : J255165 مغربية 

الجنسية.
بطتقة  رقم  مستعف،  ليلى 
 AA89557  : الوطحية  التعريف 

مغربية الجنسية.

عبد الرحيم مستعف، رقم بطتقة 

مغربي   A72834  : التعريف الوطحية 

الجنسية.

بطتقة  رقم  مستعف،  زيحتت 

 AA89556  : الوطحية  التعريف 

التجتري  الجنسية.االسم  مغربية 

MEUBLE PARISIEN

 HOTEL  : التجتري  األصل 

MEUBLE

العحوان : الربتط 3 زنقة طبرق.

رقم السجل التجتري : 22299.

بمصلحة  التعرضتت  وستقبل 

التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 

بتلربتط إلى غتاة خمسة عشر  15) 

اومت من صدور اإلعالن الثتني.

اإلعالن الثتني

رئيس مصلحة السجل التجتري

53 مكرر

املحكمة التجترية بتلربتط

ملف رقم : 19ف79/2

حستب رقم : ف194

الطرف األول : شرقتوي بشرى رقم 

 A4569فف بطتقة التعريف الوطحية 

 : الثتني  الطرف  الجنسية،  مغربية 

 MANAR AL WIFAK SARL شركة 

شرقتوي   : القتنوني  مسيرهت   AU

بشرى  رقم بطتقة التعريف الوطحية 

ففA4569 مغربية الجنسية، األصل 

التجتري : صيدلية، العحوان : اجزئة 

سمترة رقم ف6 حي ابن رشد امترة رقم 

السجل التجتري 77584.

بمصلحة  التعرضتت  وستقبل 

التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 

 15 عشر  خمسة  غتاة  إلى  بتلربتط 

اومت من صدور اإلعالن  الثتني.

اإلعالن الثتني

رئيس مصلحة السجل التجتري

57 مكرر

 املحكمة التجترية بتلربتط 

ملف رقم : 19/81ف2

حستب رقم : 1965

محمد روبتل رقم   : الطرف األول 

 A77736بطتقة التعريف الوطحية : ف

مغربي الجنسية.

ححتن روبتل رقم   : الطرف الثتني 

 AA2513ف بطتقة التعريف الوطحية 

مغربية الجنسية.

األصل التجتري : حالقة.

مجموعة   27 رقم   : العحوان 

الحخيل التقدم الربتط رقم السجل 

التجتري : ف9576.

بمصلحة  التعرضتت  وستقبل 

التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 

بتلربتط إلى غتاة خمسة عشر  15)  

اومت من صدور اإلعالن الثتني.

اإلعالن الثتني

رئيس مصلحة كتتبة الضبط

115 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف البيع عدد : 19/968ف2

حستب رقم : 917

مستخرج عقد بيع حظوظ في أصل 
اجتري

في  حظوظ  بيع  عقد  بمقت�سى 

العدالن  حرره  لدكتن  اجتري  أصل 

محكمة  بدائرة  لالشهتد  املحتصبتن 

االستئحتف بوجدة عبد العزيز عدلي 

فتان  بتتريخ  جلستن  الدان  ونصر 

أكتوبر 19ف2، مسجل بوجدة بتتريخ 

اإلاداع  سجل  19ف2،  أكتوبر   17

19/21898ف2،  أس  32ف242234 

بن  محمد  املرحوم  ورثة  بعض  بتع 

الشريف وهم :

محتنة بن الشريف ستكحة وجدة.

حميد بن الشريف ستكن وجدة.

 7 نور الدان بن الشريف ستكن 

زنقة بورسعيد وجدة.

مصطفى بن الشريف ستكن بحي 

الحكمة زنقة الرحمة 1 رقم 2 وجدة، 

اصتلة عن نفسه ونيتبة عن اختيه 

بن  فضم  السيداين  الشقيقتين 

الشريف ونورة بن الشريف.

فريدة بن الشريف ستكحة 7 زنقة 

بورسعيد وجدة.

مليكة بن الشريف ستكحة بوجدة.

الستكن   : امجون  عمرو  للسيد 

الثتني  الحسن  شترع  املستقبل  بحي 

حظوظهم  كتفة  وجدة   33 رقم 

وسبعة  بمتئة  املقدرة  املشتعة 

متئتين  أصل  من  جزء  وخمسين 

272 ج في كتفة  واثحين وسبعين جزء 

األصل التجتري للدكتن الكتئن بطريق 

املتزوزي رقم 2 وجدة، املخصص لبيع 

املقيد بتلسجل  املالبس بتلتقسيط، 

احت  19ف2  اونيو   4 التجتري بتتريخ 

قدره  بثمن  احليلي،   85654 رقم 

خمسمتئة وسبعة وسبعون ومتئتتن 

وستة ألف دراهم  6ف5772 درهم(.

املحكمة  أمتم  التعرضتت  اقبل 

التجترية بوجدة داخل أجل أقصته 

للنشرة  املوالية  اومت  عشر  خمسة 

الثتنية - اطبيقت للمتدة 84 من مدونة 

التجترة.

النشرة األولى

8 مكرر
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املحكمة التجترية بوجدة
 ملف البيع عدد : 19/967ف2

حستب عدد : 918

  إشهتر مستخرج عقد بيع حظوظ في  
أصل اجتري

فــي  بيــع حظــوظ  بمقت�ســى عقــد   

أصــل اجــتري لــدكتن حــرره العــدالن 

محكمــة  بدائــرة  لإلشــهتد  املحتصبــتن 

العزيــز  عبــد  بوجــدة  اإلســتئحتف 

عدلــي ونصــر الداــن جلســتن بتتريــخ 7 

أكتوبــر 19ف2، مســجل بوجــدة بتتريــخ 

اإلاــداع  ســجل  19ف2  أكتوبــر   17

19/21885ف2،  أس  32ف4ف2421 

بــتع بعــض ورثــة املرحــوم محمــد بــن 

: الشــريف وهــم 

بظهــر  الســتكحة  الوالــي  خداجــة 

املحلــة اجزئــة الفتــن زنقــة ب 22 رقــم 

وجــدة.  2

عبــد الصمــد بــن الشــريف الســتكن 

ب 7 زنقــة بورســعيد وجــدة.

اوفيق بن الشــريف الســتكن بظهر 

 2 رقــم  ف2  ب  الفتــن  اجزئــة  املحلــة 

وجــدة.

أميــن بــن الشــريف الســتكن بظهــر 

 2 رقــم  ف2  ب  الفتــن  اجزئــة  املحلــة 

وجــدة.

ســترة بــن الشــريف الســتكن بظهــر 

 2 رقــم  ف2  ب  الفتــن  اجزئــة  املحلــة 

وجــدة.

للسيد :

بحــي  الســتكن  امجــون  عمــرو 

املسقبل شترع الحسن الثتني رقم 33 

وجــدة.

كتفــة حظوظهــم املشــتعة املقــدرة 

ج   115 جــزء  عشــر  وخمســة  بمتئــة 

وســبعين  واثحيــن  متئتيــن  أصــل  مــن 
جــزء 272 ج فــي كتفــة األصــل التجــتري 
املــتزوزي  بطريــق  الكتئــن  للــدكتن 

لبيــع  املخصــص  وجــدة،  ف2  رقــم 

املالبــس بتلتقســيط، املقيــد بتلســجل 

التجــتري بتتريــخ 4 اونيــو 19ف2 احــت 

قــدره  بثمــن  احليلــي،   85654 عــدد 

درهــم. فف.ففف.فف4 

املحكمــة  أمــتم  التعرضــتت  اقبــل 
التجتريــة بوجــدة داخــل أجــل أقصــته 
خمســة عشــرا اومــت املواليــة للنشــرة 
الثتنيــة. اطبيقــت للمــتدة 84 مــن مدونــة 

التجــترة.
النشرة األولى

 رئيس مصلحة كتتبة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
 ملف رقم : 19/583ف2

حستب : 875

  إعالن 
هبة نصف حقوق مشتعة في  أصل 

اجتري
اوثيقييــن  عقداــن  بمقت�ســى 
19ف2  ســبتمبر   25 فــي  مؤرخيــن 
موثــق  مريــزق  ذ.محســين  القتهمــت 

: الســتدة  وهــب  بمكحــتس 
ب.ت.و  الحتمــل  الفــوار  عيــتد   1-
عــدد D19284 الســتكن قطــتع أ رقــم 

البســتاين مكحــتس.  12 ونقــة   9
-2 لحــرش حســن  الحتمــل ب.ت.و 
العمريــة  الســتكن   B147485 عــدد 
5 عيــن الشــق  34 رقــم التجزئــة  زنقــة 

مكحــتس. البيضــتء 
للســيدة وفــتء البوســتلمي الحتملــة 
الســتكحة   BL1844ف عــدد  ب.ت.و 
 17 شــقة   17 اجزئــة البســتاين م.س 

مكحــتس. البســتاين 
نصف األصل التجتري الكتئن رقم 
16 زنقــة 1 قطــتع أ البســتاين مكحــتس 
وام احداد قيمة الحقوق املشتعة ب 
واملســجل بتلســجل التجــتري  فففف5 
عليــه  التشــطيب  اــم  ف7255  عــدد 

للوفــتة بتتريــخ 23 أكتوبــر 19ف2.
لذلك فإن جميع التعرضتت اجب 
أن اوضــع بكتتبــة الضبــط بتملحكمــة 
أجــل  داخــل  بمكحــتس   التجتريــة 
اتريــخ  اومــت مــن  خمســة عشــرا  15( 

الثتنيــة.  النشــرة  صــدور 
النشرة األولى

عن  رئيس كتتبة الضبط
املحكمة التجترية بمكحتس

10 مكرر

املحكمة التجترية مكحتس
 ملف رقم : 19/587ف2

حستب : 879

  إعالن 
هبة بيع  أصل اجتري

القتــه  اوثيقــي  عقــد  بمقت�ســى 

موثقــة  عثمتنــي،  أمــتل  األســتتذة 

بــتع  نوفمبــر،   26 بتتريــخ  بمكحــتس، 

الحتمــل  العمــتري  لحســن  الســيد 

الســتكن   ،D399112 رقــم  ب.ت.و 

برقــم 659 مرجــتن 5 مكحــتس، للســيد 

محمــد قــرواش الحتمــل ب.ت.و رقــم 

اليــم   42 الســتكن برقــم   ،A16763ف

جميــع األصــل  البســتاين مكحــتس،   6

التجــتري الــذي هــو عبــترة عــن محــل 

اجــتري، الكتئــن بزنقــة 3 املتجــر رقــم 8 

مكــرر قطــتع الــف البســتاين مكحــتس، 

واملقيــد بتلســجل التجــتري بتملحكمــة 

التجترية بمكحتس احت عدد 83684، 

الســجل  مــن   3953 عــدد  واحــت 

الترايبــي وذلــك بجميــع عحتصــره املتداــة 

واملعحويــة بثمــن إجمتلــي قــدره ونهتاتــه 

درهــم. فف.فف92.5 

لذلك فإن جميع التعرضتت اجب 

أن اوضــع بكتتبــة الضبــط بتملحكمــة 

أجــل  داخــل  بمكحــتس   التجتريــة 
خمســة عشــرا اومــت مــن اتريــخ صــدور 

الثتنيــة.  النشــرة 

النشرة األولى
عن  رئيس كتتبة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف إجراءات رقم 18/17/1ف2

مكتب التصفية والتسوية القضتئية

إشعتر

شركة بريكوشوب في شخص ممثلهت 

القتنوني

الصتدر  الحكم  بمقت�سى 

في  18ف2  احتار   18 بتتريخ 

6/36ف16/83ف2  عدد  امللف 
18/1ف2 الحكم   رقم 

بطحجة  التجترية  املحكمة  قضت 

القضتئية  التصفية  مسطرة  بفتن 

لشركة بريكوشوب.

إن القت�سي املحتدب يشعركم بأنه 
بكتتبة  الداون  قتئمة  إاداع  ام  قد 
الضبط من طرف السحداك السيد 
إشترة  رهن  لتكون  بوربتع  احمد 
الدائحين لالطالع عليهت وذلك اطبيقت 

للمتدة 732 من م.ت.
عن رئيس كتتبة الضبط

12

املحكمة التجترية بطحجة
ملف افويت أصل اجتري

عن طريق البيع
ملف رقم ف19/153ف2

 يعلن رئيس مصلحة كتتبة الضبط
أنه  بطحجة  التجترية  بتملحكمة 
 23 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
17ف2 بتعت السيدة كوثر  أغسطس 
لبطتقة  الحتملة  املغوغي  بحعي�سى 
 KB749فف رقم  الوطحية  التعريف 
البوغتز  حي  بطحجة  والستكحة 
بتلسجل  واملسجلة   5 رقم  ف3  زنقة 
568ف7  رقم  احت  بطحجة  التجتري 
بطحجة  الكتئن  التجتري  األصل 
لفتئدة   1 رقم   39 زنقة  البوغتز  حي 
السيد محمد ر�سى بحعي�سى املغوغي 
الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 
رقم K245427 وحددت قيمة األصل 
التجتري موضوع البيع في مبلغ إجمتلي 

قدره ففف.ف15 درهم.
التعرضتت  جميع  فإن  وعليه 
اقدم بكتتبة الضبط بهذه املحكمة 
من  ابتداء  اومت   15 أجل  داخل 
84  اتريخ النشر الثتني طبقت للفصل 

ومت اليه من مدونة التجترة.
النشرة األولى

عن رئيس كتتبة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجترية بطحجة
ملف افويت أصل اجتري عن طريق 

البيع
ملف رقم : 698 / 17ف2

كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطحجة  التجترية  بتملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه 
عبد  السيد  بتع  16ف2،  نوفمبر   22
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لبطتقة  الحتمل  بحجلون  الرحيم 
 C35738ف رقم  الوطحية  التعريف 
والستكن بطحجة زنقة الرايس رقم 6 
مجموع األصل التجتري  دار البترود، 
دار  طريق   13 رقم  بطحجة  الكتئن 
التجتري  بتلسجل  واملسجل  البترود 
لفتئدة   75444 رقم  احت  بطحجة 
السيد رضوان الريتفي الحتمل لبطتقة 
 K254972 رقم  الوطحية  التعريف 
التجتري  األصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إجمتلي قدره  البيع  موضوع 

ففف.فف1 درهم.
وعليه فإن جميع التعرضتت اقدم 
بكتتبة الضبط بهذه املحكمة داخل 
أجل 15 اومت ابتداء من اتريخ النشر 
ومتاليه من   84 الثتني طبقت للفصل 

مدونة التجترة.
النشرة األولى

عن رئيس كتتبة الضبط

207 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبتت املقتولة

فتن مسطرة التسوية القضتئية
في مواجهة شركة سولتيسيمو 
SOLTICIMMO في شخص م.ق.

ملف رقم : 2/372ف19/83ف2
إشعتر

بمقت�سى الحكم رقم 19/383ف2 
19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  الصتدر 
رقم  املقتولة  صعوبتت  ملف  في 
املحكمة  قضت  2/372ف19/83ف2 

التجترية بمراكش :
بفتن مسطرة التسوية القضتئية 
سولتيسيمو  شركة  مواجهة  في 
م.ق.  شخص  في   SOLTICIMMO
لدى  التجتري  بتلسجل  املسجلة 
املحكمة التجترية بمراكش احت رقم 
37788 وعينت السيد : عبد الرحيم 
والسيد عبد  اسمين قتضيت محتدبت، 
والكتئن  سحداكت  بنسيحتن  الواحد 
ابن  زنقة  الختمس  محمد  بشترع 

حبوس ش 13 مراكش.
الدائحين  من  فتملطلوب  عليه 
املعين  للسحداك  بداونهم  التصرين 
املبتلغ  ضمن قتئمة موقعة اتضمن 

وذلك  بتلوثتئق  مرفقة  املطلوبة 
نشر  اتريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
هذا اإلشعتر بتلجريدة الرسمية طبقت 
ف72  719 و  584 و  ملقتضيتت املواد 

من مدونة التجترة.
حرر بتتريخ : ف1 ديسمبر 19ف2

رئيس مصلحة كتتبة الضبط

17

املحكمة التجترية بمراكش
مكتب صعوبتت املقتولة

فتن مسطرة التسوية القضتئية في 
مواجهة محمد اات موس

AIT MOUSS MOHAMED
ملف رقم ف2/35ف19/83ف2

إشعتر
بمقت�سى الحكم رقم 19/384ف2 
19ف2  ديسمبر  ف1  بتتريخ  الصتدر 
رقم  املقتولة  صعوبتت  ملف  في 
املحكمة  قضت  ف2/35ف19/83ف2 

التجترية بمراكش :
بفتن مسطرة التسوية القضتئية 
 AIT موس  اات  محمد  مواجهة  في 
املسجلة   MOUSS MOHAMED
املحكمة  لدى  التجتري  بتلسجل 
التجترية بمراكش احت رقم 91522 
واحداد اتريخ التوقف عن الدفع في 
الستبقة  شهرا  عشر  18(  الثمتنية 
عبد  السيد  وعينت  الحكم  لهذا 

الرحيم اسمين قتضيت محتدبت.
بلحسين  اات  هشتم  والسيد 
شترع   43  : ب  والكتئن  سحداكت 
الزرقطوني الطتبق 2 مكتب 6 جليز 

مراكش.
الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 
املعين  للسحداك  بداونهم  التصرين 
املبتلغ  ضمن قتئمة موقعة اتضمن 
املطلوبة مرفقة بتلوثتئق وذلك داخل 
أجل شهرين  1( من اتريخ نشر هذا 
طبقت  الرسمية  بتلجريدة  االشعتر 
ف72   ،719  ،584 املواد  ملقتضيتت 

من مدونة التجترة.
بشهرين  األجل  هذا  امدد   )1 
خترج  القتطحين  للدائحين  بتلنسبة 

اململكة املغربية.
رئيس مصلحة كتتبة الضبط

16

املحكمة التجترية بمراكش

ملف رقم : ف19/31ف2

حستب رقم 1545

بيع أصل اجتري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ومسجل بمراكش  19ف2  نوفمبر   15

19ف2 بتع السيدة  29 نوفمبر  بتتريخ 

لبطتقة  الحتملة  مغرفتن  سعتد 

 E51346ف رقم  الوطحية  التعريف 

 9 رقم   81 الستكن ب ح.م.ش بلوك 

مراكش.

قصتري  أات  أنس  السيد 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

بتجزئة  والستكن   EE62438ف رقم 

 9 املحتميد   1163 رقم  أسكجور 

مراكش.

قصتري  أات  هجر  السيدة 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتملة 

بتجزئة  والستكحة   EE496638 رقم 

 9 املحتميد   1163 رقم  أسكجور 

مراكش.

قصتري  أات  زينب  السيدة 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتملة 

بتجزئة  والستكحة   EE938769 رقم 

 9 املحتميد   1163 رقم  أسكجور 

مراكش.

الكتئن  التجتري  األصل  جميع 

البر  دار  والتجتري  السكني  بتملركب 

طريق   1 الشطر   9 رقم  واإلحستن 

واملسجل  واملعد  مراكش  أمرشيش، 

2ف886  بتلسجل التجتري احت رقم 

واملعحوية  املتداة  عحتصره  بجميع 

بمبلغ ففف.ف24 درهم.

أعاله  املذكور  البتئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضتتهم  اتقدموا  أن 

التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 

بمراكش داخل أجل ابتدئ من اتريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الختمس عشر من نشر اإلعالن الثتني.

اإلعالن األول
رئيس كتتبة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجترية بمراكش

ملف عدد : ف19/3ف2

حستب  رقم : 1534
افويت أصل اجتري

التوثيقي املؤرخ  العقد  بمقت�سى 

واملسجل  19ف2  أكتوبر   28 في 

بمراكش بتتريخ 7 نوفمبر 19ف2، بتع 

السيد عمر بوهتجر، الحتمل للبطتقة 

الوطحية رقم E 54524 لفتئدة شركة 

مجموعة مدارس اسبيرونس شركة 

مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات 

احت  بمراكش  التجتري  بتلسجل 
جميع األصل التجتري  5ف463،  رقم 

اجزئة  الحجد  بمراكش  الكتئن 

االحستن دوار أكيوض واملعد للتعليم 

مؤسسة  مسمى  احت  الختص 

الخصو�سي  املدر�سي  للتعليم  نجد 

واملسجل بتلسجل التجتري احت رقم 

ف4383، وذلك بمبلغ قدره ففف.فف8 

درهم.

فعلى دائني البتئع املذكور أعاله   

قسم  إلى  بتعرضتتهم  اتقدموا  أن 

التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 

مراكش داخل أجل ابتدئ من اتريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الختمس عشر من نشر اإلعالن الثتني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كتتبة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجترية بمراكش
بيع حق الكراء التجتري
ملف رقم : 7ف19/3ف2

حستب رقم : 1538

الكراء  حق  بيع  عقد  بمقت�سى 

التجتري، القته األستتذ علي أيعقوب، 

 27 و   26 في  مؤرخ  موثق بمراكش، 

نوفمبر 19ف2، سجل اإلاداع -19ف2

71ف11-53681فف أمر بتالستخالص 
رقم 19ف87/2ف47 بتع السيد حسن 

بن الرايس، الحتمل للبطتقة الوطحية 

صتلحة إلى   ،E32896 للتعريف رقم 

غتاة 7 اوليو ف2ف2 لحستب :
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 DAR EL BOUAAMI شركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ONK AJMEL وحيد،  شريك  ذات 
 N° 9 BIS RIAD LAAROUS
رأسمتلهت   ،MARRAKECH
احت  املسجلة  درهم،  ففف.فف1 
التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 
واحت   94553  : بمراكش احت رقم 
التعريف الجبتئي رقم : 33674754، 
رقم   ICE للمقتولة  املوحد  للتعريف 

53فففف2145947فف.
التجتري  الكراء  حق  مجموع 
الذي  التجتري  بتألصل  املرابط 
الرميلة   81 بمراكش  الكتئن  املكه، 
كمطعم،  يستغل  الذي  البتشت،  دار 
التجترية  بتلسجالت  واملسجل 
بمراكش  التجترية  بتملحكمة 
رقم  التحليلي  السجل  احت 
التجتري  بتالسم  املسجل  524فف1، 
 MONSIEUR Hassan BENRAISS
املسجل  البتئع،  ملكية  في  هو  الذي 
 : رقم  الجبتئي  التعريف  احت 
قدره  إجمتلي  بثمن  297فف456 

ففف.فف5 درهم.
حسن  السيد  البتئع  دائني  فعلى 
بن الرايس املذكور أعاله أن اتقدموا 
بتعرضتتهم إلى قسم السجل التجتري 
داخل  بمراكش  التجترية  بتملحكمة 
اإلعالن  نشر  اتريخ  من  ابتدئ  أجل 
األول وينتهي في اليوم الختمس عشر 

من نشر اإلعالن الثتني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كتتبة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجترية بمراكش
بيع أصل اجتري

ملف رقم : 19/299ف2
حستب رقم 5ف15

موثق  رسمي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ في 19 نوفمبر 19ف2 بمراكش، 
نوفمبر   19 بتتريخ  بمراكش  مسجل 
 : التتلية  املراجع  احت  19ف2، 
أمر  1ف512فف،  املداخيل  كحتش 
44839 اصرين بتألداء   : بتستخالص 

السيد  بتع  49ف1911ف1921ف2   :

بهولحدا،  الستكن  اجبين،  زهير 

 CLARISSENHOF 391115CB

 DUIVENDRECHT HOLLAND

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل   NM

.E225431

اونيب،  طترق  السيد  لفتئدة 

الستكن بمراكش عرصة البركة رقم 

رقم  الوطحية  للبطتقة  الحتمل   ،43

.EE29647ف

الكتئن  التجتري  األصل  جميع 

البديع د  عمترة   بمراكش، 

 SNACK LE 2 BASILIK، املعد ملطعم 

واملسجل  السعر»  ثتبتة  «وجبتت 

بتلسجل احت رقم ف978ف1، بجميع 

بمبلغ  واملعحوية،  املتداة  عحتصره 

ففف.395 درهم.

أعاله  املذكور  البتئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضتتهم  اتقدموا  أن 

التجترية  بتملحكمة  التجتري  السجل 

بمراكش داخل أجل ابتدئ من اتريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الختمس عشر من نشر اإلعالن الثتني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضتئية

التصفية القضتئية لشركة 

انترارونيك املغرب

رقم : 36

إشعتر
بمقت�سى الحكم رقم 19/186ف2 

19ف2  ديسمبر   9 بتتريخ  الصتدر 

لدى  3/159ف19/83ف2  بتمللف رقم 

البيضتء  بتلدار  التجترية  املحكمة 

الذي ق�سى بفتن مسطرة التصفية 

انترارونيك  القضتئية في حق شركة 

رقم  التجتري  السجل  ذات  املغرب 

االجتمتعي  مقرهت  والكتئن   38285

 7 رقم  دانفيل  امتاوت  زنقة 

الدار البيضتء.

بونعيالت  اوسف  السيد  وعين 

أمين  قتضيت محتدبت ونتئبه ذ محمد 

بوعزة سحداكت  والسيد ختلد  جتلبي 

التجترية  املحكمة  مكتبه  والكتئن 

الدار البيضتء.

الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 

املعين  للسحداك  بداونهم  التصرين 

املبتلغ  ضمن قتئمة موقعة اتضمن 

داخل  وذلك  بتلوثتئق  املطلوبة 

نشر  اتريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  بتلجريدة  اإلشعتر  هذا 

بتلنسبة  بشهرين  األجل  هذا  امداد 

إلى الدائحين القتطحين خترج اململكة 

719 و   584 للمواد  طبقت   املغربية 

و ف72 من مدونة التجترية.
عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

22

املحكمة التجترية بتلدار البيضتء

مكتب التسوية والتصفية القضتئية

التصفية القضتئية لشركة فيرايمت

رقم : 34

إشعتر
بمقت�سى الحكم رقم 19/167ف2 

19ف2  نوفمبر   21 بتتريخ  الصتدر 

لدى  6/156ف19/83ف2  بتمللف رقم 

البيضتء  بتلدار  التجترية  املحكمة 

الذي ق�سى بفتن مسطرة التصفية 

فيرايمت  شركة  حق  في  القضتئية 

 31581  : ذات السجل التجتري رقم 

شترع   ،26 والكتئن مقرهت االجتمتعي 

ابو الوقت خلف زاوية شترع محمد 

بن عبد هللا العحق الدار البيضتء.

جتلبي  أمين  محمد  السيد  وعين 

اوسف  ذ  ونتئبه  محتدبت  قتضيت 

بوعزة  ختلد  والسيد  بونعيالت 

املحكمة  مكتبه  والكتئن  سحداكت 

التجترية الدار البيضتء.

الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 

املعين  نللسحداك  بداونهم  التصرين 

املبتلغ  ضمن قتئمة موقعة اتضمن 

املطلوبة مرفقة بتلوثتئق وذلك داخل

من اتريخ نشر  أجل شهرين ابتداء   

مع  الرسمية  بتلجريدة  اإلشعتر  هذا 

بتلنسبة  بشهرين  األجل  هذا  امداد 

إلى الدائحين القتطحين خترج اململكة 

 719 و   584 للمواد  طبقت   املغربية 

و ف72 من مدونة التجترة.
حرر بتتريخ 9 ديسمبر 19ف2

عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

23

املحكمة  التجترية  بتلدار البيضتء

مكتب التسوية والتصفية القضتئية

التصفية القضتئية لشركة ا ج ن 

انفست

رقم : 35

إشعتر
بمقت�سى الحكم رقم 19/185ف2 

الصتدر بتتريخ 9 فبراار 19ف2 بتمللف 

لدى املحكمة  3/29ف19/83ف2  رقم 

الذي ق�سى  التجترية بتلدار البيضتء 

القضتئية  التصفية  مسطرة  بفتن 

ذات  انفست  ن  ا ج  في حق شركة 

9فف179   : رقم  التجتري  السجل 

والكتئن مقرهت االجتمتعي ف13، شترع 

انفت الدار البيضتء.

جتلبي  أمين  محمد  السيد  وعين 

اوسف  ذ  ونتئبه  محتدبت  قتضيت 

العمراوي  محمد  والسيد  بونعيالت 

املحكمة  مكتبه  والكتئن  سحداكت 

التجترية الدار البيضتء.

الدائحين  من  فتملطلوب  وعليه 

املعين  للسحداك  بداونهم  التصرين 

املبتلغ  ضمن قتئمة موقعة اتضمن 

املطلوبة مرفقة بتلوثتئق وذلك داخل 

نشر  اتريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  بتلجريدة  اإلشعتر  هذا 

بتلنسبة  بشهرين  األجل  هذا  امداد 

إلى الدائحين القتطحين خترج اململكة 

 719 و   584 للمواد  طبقت   املغربية 

و ف72 من مدونة التجترة.
عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

24
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املحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السجل التجتري
ملف رقم 19/627ف2

حستب رقم 3625
افويت أصل اجتري

في مؤرخ  اوثيقي   بمقت�سى 
واملحجز من طرف  19ف2  نوفمبر   14
ادريس  احمد العقيد وذ.  العدلين ذ. 
واملودع بكتتبة ضبط هذه  نوراوي، 

املحكمة 22 نوفمبر 19ف2.
بتع السيد هشتم اات عبو الحتمل 
رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

.JB178732
للسيد احمد ادبهت الحتمل لبطتقة 

.J145التعريف الوطحية رقم 4ف
عبترة  هو  الذي  التجتري  األصل 
عن مقهى املحصب على املحل الكتئن 
بعمترة أبو الهوى شترع الحسن الثتني 
انزكتن  عمتلة  ملول  اات   125 رقم 

اات ملول.
لدى  التجتري  بتلسجل  واملسجل 
املحكمة االبتدائية بإنزكتن احت رقم 
في السجل التحليلي بجميع   31822
بثمن  واملعحوية  املتداة  عحتصره 

إجمتلي قدره ففف.ف72 درهم.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبحتء 
ذي  لكل  الضبط  كتتبة  مصلحة 
البيع  على  التعرضتت  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتتبة  اودع  املذكور 
15 اومت  املحكمة داخل أجل أقصته 
للمتدة  الثتنية طبقت  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجترة.
النشرة الثتنية

رئيس مصلحة كتتبة الضبط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل اجتري

كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 
محرر  عقد  بمقت�سى  أنه  بورزازات 
ومسجل  19ف2  أكتوبر   11 بتتريخ 
19ف2  أكتوبر   21 بتتريخ  بورزازات 
بححمو  محمد  املرحوم  ورثة  فوت 
األصل  جميع  زمليمي،  عمر  للسيد 
مدرسة  الستغالل  املعد  التجتري 

رقم   : ب  والكتئن  السيتقة،  لتعليم 

بورزازات،  األحبتس  قيسترية   26

بهذه  التجتري  بتلسجل  واملسجل 

وذلك   ،4796 رقم  احت  املحكمة 

بجميع عحتصره املتداة واملعحوية.

وبحتء عليه فإن جميع التعرضتت 

اقدم لكتتبة الضبط بهذه املحكمة 

 مكتب السجل التجتري( داخل أجل 

15 اومت املوالية للنشرة الثتنية.

النشرة الثتنية

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
اقدام أصل اجتري

الضبط  كتتبة  رئيس  السيد  إن 

اتدلة  بقصبة  االبتدائية  بتملحكمة 

من   83 املتدة  ملقتضيتت  واطبيقت 

مدونة التجترة يعلن أن :

السيدة شعشوع سهتم، والحتملة 

رقم  الوطحية  التعريف  لبطتقة 

التجتري  األصل  جميع   ،I536249

بأوالد عبو  الكتئن  املخصص مخبزة 

واملسجلة  املركز،  اوسف  أوالد 

اتداة  بقصبة  االبتدائية  بتملحكم 

احت رقم 6636 بتلسجل التحليلي.

IWAHBI SALAH وطحيته  للسيد 

 I7ف878ف و   IA1888235 رقم 

KABBABI ZOUHIR رقم   وطحيته 

وطحيته   KHISSALI MOHAMEDو

جميعهم  الستكحين   I214346 رقم 

وذلك  مالل،  بني  يعيش  أوالد  بحي 

بثمن قدره ففف.ف15 درهمت.

بمصلحة  التعرضتت  ستقبل 

السجل التجتري بتملحكمة االبتدائية 

بقصبة اتدلة وذلك إلى غتاة خمسة 

اومت من صدور اإلعالن  عشر  15( 

األول.

النشرة الثتنية
عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بطاطا
شعبة السجل التجتري
ملف رقم : 19ف31/2

إعالن 
كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى محكمة االبتدائية طتطت 
أنه بمقت�سى عقد افويض للحصص 
 28 بتتريخ  املحرر  التجتري  لألصل 
أن السيد عبد الحق  19ف2  أكتوبر 
لصيدلية  حصص  فوت  الشتوي 
النهتد  بحي  الكتئن  عحوانهت  املصحة 
ابتدائية  بمحكمة  واملسجل  طتطت 
احت  التحليلي  بتلسجل  طتطت 
املتداة  عحتصره  بجميع  6ف15  رقم 
واملعحوية وعليه فإن جميع التعرضتت 
اقدم لكتتبة الضبط بهذه املحكمة 
شعبة السجل التجتري داخل آجتل 
الثتنية. للنشرة  املوالية  اومت   15

النشرة الثتنية
56 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجتري

عدد : 19/235ف2
حستب رقم : 2585

السجل التجتري : 6ف39
عقد بيع أصل اجتري

إن رئيس كتتبة الضبط بتملحكمة 
أسفله  املوقع  بتلصويرة  االبتدائية 

اصرح :
أنه بمقت�سى عقد اوثيقي املحرر 
موثقة  املجتطي  ذة/ارقية  من طرف 
نوفمبر   19 في  واملؤرخ  بتلصويرة 
19ف2، واملؤذى عحه رسوم التسجيل 
19ف2،  نوفمبر   21 بتلصويرة بتتريخ 
احت عدد 19ف2-فف6ف1فف-64ف11 

أمر بتالستخالص : 319ف1.
مغربي  جدي  اوسف  السيد  بتع 
متي   21 بتتريخ  مزداد  الجنسية، 
عدد  الوطحية  بطتقته  ف197، 
N62494، الستكن بزنقة بن خلدون 
املسجل بتلسجل  الصويرة،   91 رقم 
االبتدائية  بتملحكمة  التجتري 
بثمن  6ف39،  رقم  احت  بتلصويرة 
لفتئدة  وذلك  درهم،  ففف.ف6  قدره 
مغربي  عدنتني  الحكيم  عبد  السيد 

الجنسية، مزداد بتتاخ ف1 متي 1984 

 ،N215151 عدد  الوطحية  بطتقته 

الغزوة   6 عمترة   3 برقم  الستكن 

الصويرة الجدادة الصويرة.

وعليه فعلى دائني البتئع املذكور 

مكتب  إلى  بتعرضتتهم  اتقدموا  أن 

السجل التجتري بهذه املحكمة داخل 

أجل ابتدئ من اتريخ نشر هذا اإلعالن 

األول وينتهي في اليوم الختمس عشر 

من نشر اإلعالن الثتني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

اإلمضتء : حسن لشهب

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناضور
مكتب السجل التجتري

ملف رقم : 7ف19/6ف2

حستب رقم : 3532

بيع أصل اجتري
بمقت�سى عقد رسمي عدلي محرر 

الحضري  فؤاد  األستتذ  طرف  من 

عدل بقسم التوثيق بتلحتضور بتتريخ 

عبد  السيد  فوت  19ف2  اونيو   13

هللا غمتري بن عبد الوهتب الستكن 

ف27  رقم  امللكي  الجيش  بشترع 

الحتضور لآلنسة سترة القضتوي بنت 

الكتئن  التجتري  األصل  الكريم  عبد 

وشترع  امللكي  الجيش  شترع  بملتقى 

املسيرة الخضراء رقم ف27 الحتضور، 

وهو عبترة عن صيدلية احمل إسم 

املتوسط  األبيض  البحر  صيدلية 

واملقيدة بتلسجل التجتري احت رقم 

2666 من السجل اإلاضتحي.

املحكمة  أمتم  التعرضتت  اقبل 

االبتدائية بتلحتضور  مكتب السجل 

التجتري( داخل أجل 15 اومت املوالية 

للنشرة الثتنية اطبيقت للمتدة 84 من 

ظهير فتت فتان أغسطس 1996.

النشرة األولى
للخالصة واإلشترة

20 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التحفيذ املدني بني مالل

إعالن عن بيع عقتر بتملزاد العلني
لفتئدة فتطمة شويخي ومن معهت 
احوب عحه ذ/محمد واتب املحتمي 
بهيئة بني مالل ضد محمد شويخي

ملف التحفيذ رقم : ف19/125
كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى املحكمة االبتدائية بني 
مالل أنه بتتريخ 11 فبراار ف2ف2 على 
الستعة الواحدة بعد الزوال بقتعة 
بيع  سيقع  املحكمة  بهذه  البيوعتت 
بتملزاد العلني في العقتر الذي عبترة عن 
الدار  الكتئحة بتلزنقة 3 رقم 21 أوالد 
حمدان النزالة بني مالل واملتكونة من 
ثالث غرف  بهت  وسطن  طتبق سفلي 
مستحتهت  وفحتء  ومرحتض  ومطبخ 
متر مربع حدودهت كتلتتلي  فف1  حوالي 
: قبلة طريق الححدق، اميحت صتلح بن 
علوش، شمتال ورثة بوعبيد بن حجوا 

وغروبت املعطي بن املعلم.
لبيع  االفتتتحي  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقتر 

ففف.فف1.2 درهم.
وعلى من رست عليه املزاادة أن 
اؤدي الثمن فورا مع زيتدة %3 واجب 

الخزيحة العتمة.
امكن  املعلومتت  من  وللمزيد 
االاصتل بقسم التحفيذات القضتئية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
رئيس مصلحة كتتبة الضبط

21

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقتر بتملزاد العلني
لفتئدة : شتكلي محمد ومن معه 

احوب عنهم : ذ : عتيق بوعزة املحتمي 
بهيئة بني مالل ضد فؤاد الشكلي

ملف التحفيذ رقم ف18/59 مواصلة 
ل 16/123

كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى املحكمة االبتدائية بني 
على  ف2ف2  فبراار   4 مالل أنه بتتريخ 
الستعة الواحدة بعد الزوال بقتعة 
بيع  سيقع  املحكمة  بهذه  البيوعتت 

بتملزاد العلني للعقتر موضوع الرسم 

العقتري رقم 775/ب امللك املدعو دار 

الشكلي والذي عبترة عن منزل قدام 

البحتء اتكون من سفلي به كراج مكري 

وصتلون وغرفتين ومرحتض ومطبخ 

وبهو وطتبق علوي اتكون من صتلون 

وبهو  وثالث غرف ومطبخ ومرحتض 

مع سطن به غرفة الصتبون مستحته 

116 م م والكتئن بحي �سي ستلم بلوك 

5 رقم 23 بني مالل.

لبيع  االفتتتحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقتر 

ففف.ف75 درهم.

وعلى من رست عليه املزاادة أن 

اؤدي الثمن فورا مع زيتدة %3 واجب 

الخزيحة العتمة.

امكن  املعلومتت  من  وللمزيد 

االاصتل بقسم التحفيذات القضتئية 

دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

208

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 19/244ف2

حستب خصو�سي : 92ف4

بيع أصل اجتري
كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

بتملحمداة أنه بمقت�سى العقد العدلي 

 29 ضمن بسجل االمالك احت رقم 

بتملحمداة  11ف2  أغسطس   1 بتتريخ 

حرر عقد بيع أصل اجتري عبترة عن 

مخدع للهتاف في اسم السيد محمد 

ولد الصحراوية الكتئن بحي دوشمتن 

العتلية بتملحمداة   97 4ف، رقم  زنقة 

واملسجل بتلسجل التجتري بتملحكمة 

رقم  احت  بتملحمداة  االبتدائية 

السيد  من  كل  لفتئدة  ف1173 

اوسف  والسيد  وثيق  امليلودي 

جعواق سوية بينهمت مقتبل أربعمتئة 

ألف درهم  ففف.فف4 درهم(.

وعليه فإن جميع التعرضتت اجب 

املحكمة  كتتبة ضبط  إلى  اقدم  أن 

داخل أجل 15 اومت من اتريخ النشرة 

الثتنية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتتبة الضبط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بتملحمداة

ملف بيع : 19/179ف2

حستب خصو�سي : ف376

بيع أصل اجتري

يعلن رئيس مصلحة كتتبة الضبط 

أنه  بتملحمداة  االبتدائية  بتملحكمة 

بمقت�سى عقد اوثيقي القته األستتذ 

محمد ابن حستان موثق بتملحمداة 

بتتريخ 7 أغسطس 19ف2، حرر عقد 

افويت ألصل اجتري وهو عبترة عن 

صيدلية احت اسم صيدلية سوس 

في اسم السيدة نتداة مترية لعالوي 

األصيل  اجزئة  بتملحمداة  القتطحة 

الحتملة لبطتقة التعريف   134 رقم 

واملتواجد   A 425ف رقم  الوطحية 

بتملحمداة،   154 رقم  سوس  بزنقة 

التجتري  بتلسجل  واملسجل 

بتملحكمة االبتدائية بتملحمداة احت 

مريم  اآلنسة  لفتئدة  ف227  رقم 

حي  بتملحمداة  القتطحة  الصفراوي 

والحتملة لبطتقة   93 األصيل الرقم 

 T 24969ف التعريف الوطحية رقم  

بثمن إجمتلي قدره ففف.فف7 درهم.

وعليه فإن جميع التعرضتت اجب 

املحكمة  كتتبة ضبط  إلى  اقدم  أن 

داخل أجل 15 اومت من اتريخ النشرة 

الثتنية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتتبة الضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بتملحمداة

ملف بيع 19ف249/2

حستب خصو�سي : 4163

إعالن عن هبة  أصل اجتري
يعلن رئيس مصلحة كتتبة الضبط 

أنه  بتملحمداة  االبتدائية  بتملحكمة 

في   املؤرخ  التوثيقي  العقد  بمقت�سى 

األستتذ  بداوان  19ف2  نوفمبر  ف2 

قتم  بتملحمداة،  موثق  ختلد  فؤاد 

بوهب  املفكر  الفتتح  عبد  السيد 

الحصر  بحي  الكتئن  التجتري  األصل 

واملسجل  املحمداة،   22 رقم 

بتلسجل التجتري بتملحكمة االبتدااة 

لفتئدة  ف1285  بتملحمداة احت رقم 

قيمته  مفكر  إلهتم  السيدة  ابنته 

ففف.ف25 درهم.

التعرضتت  جميع  فإن  وعليه 

اجب أن اقدم إلى كتتبة ضبط هذه 

اتريخ  من  اومت   15 داخل  املحكمة 

النشرة الثتنية.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتتبة الضبط

سعيد البعزي

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بتملحمداة

ملف بيع 19ف2/ف24

حستب خصو�سي : 45ف4

إعالن عن هبة  أصل اجتري
كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  بتملحكمة  الضبط 

بتملحمداة أنه بمقت�سى عقد اوثيقي 

حرر بداوان األستتذ العربي إدري�سي 

 5 بتتريخ   بتملحمداة  موثق  قيطوني 

نوفمبر 19ف2 ام بيع األصل التجتري 

بتملحمداة  الكتئن  كمقهى  املستغل 

3ف6 حي الحرية احت االسم التجتري 

«الاف الان كوفي» واملسجل بتلسجل 

االبتدائية  بتملحكمة  التجتري 

من ف1678  رقم  احت  بتملحمداة 
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 طرف السيد مستعيد شلبي الستكن 
سيحت  ابن  شترع   8 البيضتء  بتلدار 
رقم  الثتلث شقة  الطتبق  عمترة ب 
املعتريف لفتئدة السيد املقري   166
الزنقة  بتملحمداة  الستكن  رضوان، 
بثمن إجمتلي  الكبيرة شترع الحسن، 

قدره ففف.فف4 درهم.
التعرضتت  جميع  فإن  وعليه 
اجب أن اقدم إلى كتتبة ضبط هذه 
من  اومت   15 أجل  داخل  املحكمة 

اتريخ النشرة الثتنية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتتبة الضبط
سعيد البعزي

28 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
شعبة الحستبتت

اصفية الحستبتت الخصوصية 
املتقتدمة بم�سي 15 سحة واحويلهت 

لحستب الخزيحة العتمة
كتتبة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط بتملحكمة االبتدائية بخريبكة 

أنه بحتء على ظهير 3 ربيع اآلخر 1355 

 381 والفصلين   )1936 اونيو   23 

و382 من قتنون االلتزامتت والعقود، 

املودعة  املتلية  املبتلغ  جميع  فإن 

واملتقتدمة  الخصوصية  بتلحستبتت 

بم�سي 15 سحة عن اتريخ آخر عملية 

صرف أو إاداع أجريت عليهت قد ام 

إحصتئهت واضمينهت في قوائم افصيلية 

بلغت نسخة منهت إلى الحيتبة العتمة 

بتملحكمة االبتدائية بخريبكة والبتلغ 

على  درهم،  5,56ف339.1  مجموعهت 

كل من له الحق في سحب أو استرجتع 

أن  الذكر  الستلفة  املبتلغ  من  مبلغ 

الضبط  كتتبة  بمصلحة  اتصل 

في  بخريبكة  االبتدائية  بتملحكمة 

أجل ال اتعدى ستة أشهر ابتداء من 

اتريخ النشر وعحد مرور األجل املذكور

الحستبتت  في  املودعة  املبتلغ  اصير   

الخصوصية املتقتدمة كسبت لخزيحة 

الدولة وسيعمل على احويلهت للخزيحة 

العتمة طبقت للقتنون.
رئيس مصلحة كتتبة الضبط

عبد اللطيف بلكحل

30

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

ملف اشهتر بيع أصل اجتري

عدد : 19/15ف2

حستب خصو�سي عدد : 9618

اشهتر بيع أصل اجتري

بمقت�سى عقد موثق حرر بمكتب 

االستتذة ازة الطب�سي موثقة بمداحة 

19ف2،  ديسمبر   12 القحيطرة بتتريخ 

 MONSIEUR MEDJAHED بتع 

 KARIM ALGERIENNE CR :

.G5438ففM

التجتري املشتغل كمقهى  األصل 

 227 رقم   2 الصيتد  بتجزئة  الكتئن 

التجتري  بتلسجل  واملقيد  القحيطرة 

بتلقحيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

مبلغ  مقتبل  ف6599  رقم  احت 

ففف.فف2 درهم لفتئدة :

 MONSEIUR SHAIT

 MUSTAPHA MAROCAIN CIN :

.GM32175

أعاله  املذكور  البتئع  دائني  فعلى 

أن اتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 

 15 االبتدائية بتلقحيطرة داخل أجل 

من اتريخ النشرة الثتنية  اومت ابتداء 

طبقت للفصل 84 من مدونة التجترة.

عن رئيس مصلحة كتتبة الضبط

اإلمضتء : مريم الحو�سي

محتدب قضتئي من الدرجة املمتتزة

33 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
املاء

 املؤسستت املضرة والغير املالئمة 
أو الخطيرة من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املحتفع 
واملضتر 

إن بحثت حول الكشف عن املحتفع 
واملضتر مداه شهر واحد سيفتتن ابتداء 
من 6 اوليو ف2ف2 بمكتاب عمتلة إقليم 
الحتجب، وذلك بحتء على الطلب املقدم 
الكتئن  «بتروميد»  شركة  طرف  من 
 33  : مقرهت االجتمتعي بتلعحوان التتلي 
الطتبق الثتني،  شترع حسن الصغير، 
شأن  في  البيضتء،  الدار  2-ف1  رقم 
الترخيص لهت بفتن واستغالل مخزن 
للغتز بتلجمتعة القروية سبع عيون، 

إقليم الحتجب.
هذا ويوجد ملف البحث بمكتاب 
امكن  حيث  الحتجب،  إقليم  عمتلة 
وذلك  األمر،  يهمه  ملن  عليه  االطالع 

خالل أوقتت العمل اإلداري.
32

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض  وكتلة 
ابتداء  جمتعة  بمقر  سيجري  مالل 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العحوان  رمضتني  محمد   السيد 
زنقة طحجة حي م ش ف خريبكة،   3
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
سقي حداقة فيال بتمللك املدعو «فوس 
البتلغة   ،«74 شمتال  شرقت  خريبكة 
مستحته 7 آر 69 سحتيتر الكتئن بجمتعة 
خريبكة بتشوية خريبكة عمتلة خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
خريبكة بتشوية خريبكة عمتلة خريبكة.
35

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
مالل  ببني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 
بئر   - بولحوار  قيتدة  بمقر  سيجري 
مزوي ابتداء من ف3 ديسمبر 19ف2 إلى 
بحث في مشروع  ف2ف2  احتار   8 غتاة 
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
 السيد عبد الرحمتن عبيدة العحوان :
دوار املستعدة أوالد ابراهيم بئر مزوي 
خريبكة، املتعلق بحفر وجلب املتء من 
«جبيرة»،  أجل السقي بتمللك املدعو 
سحتيتر   65 آر   31 مستحته  البتلغة 
قيتدة  مزوي  بئر  بجمتعة  الكتئن 
بولحوار - بئر مزوي دائرة خريبكة إقليم 

خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
مزوي  بئر   - بولحوار  قيتدة  مزوي  بئر 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
36 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
مالل  ببني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 
ابتداء  لبراكيين  سيجري بمقر قيتدة 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
 السيد سعيد البتز ومن معه العحوان :
أوالد  دوار أوالد �سي محصور جمتعة 
حسون الرحتمحة، املتعلق بحفر وجلب 
املدعو  بتمللك  السقي  أجل  من  املتء 
البتلغة  الحسين»،  الحتج  «ملك 
هكتتر الكتئن بجمتعة  فف1  مستحته 
لبراكيين  قيتدة  حمري  أوالد حسون 

دائرة الرحتمحة إقليم الرحتمحة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
لبراكيين  قيتدة  حمري  أوالد حسون 

دائرة الرحتمحة إقليم الرحتمحة.
37 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
السمتعلة  قيتدة  بمقر  سيجري 
19ف2  ديسمبر  ف3  من  ابتداء 
في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 
قحدالي  بوشتة  السيد  لفتئدة  املتء 
: العحوان  الهتشمي الكة   احوب عحه 
زم  وادي  غشت  ف2  اجزئة   371
املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة، 
من أجل السقي بتمللك املدعو «أرض 
6 هكتترات  البتلغة مستحته  الخير»، 
بجمتعة  الكتئن  سحتيترات   9 آرا  ف8 
ملعتدنة قيتدة السمتعلة دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
ملعتدنة قيتدة السمتعلة دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.
38 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
من  ابتداء  جمتعة  بمقر  سيجري 
احتار   8 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 
الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 
السيد  لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر 
: العحوان  الدان  زين  اللطيف   عبد 
فرنست، املتعلق بحفر وجلب املتء من 
املحفردة  املنزلية  االستعمتالت  أجل 
 ،«262 «البستتن  املدعو  بتمللك 
البتلغة مستحته 1ف1 متر مربع الكتئن 
زم  وادي  بتشوية  زم  وادي  بجمتعة 

عمتلة خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
عمتلة  زم  وادي  بتشوية  زم  وادي 

خريبكة.
39

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
ف3  من  سيجري بمقر جمتعة ابتداء 
ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 8 احتار ف2ف2 
بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 
محمد  السيد  لفتئدة  املتء  وجلب 
: العحوان  املرستوي  وميحة   طهيري 
املتعلق  خريبكة،   2 اتسمين   369
سقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 
«املحظر  املدعو  بتمللك  فيال  حداقة 
آر   1 مستحته  البتلغة   ،«8 الجميل 
سحتيترا الكتئن بجمتعة خريبكة  ف5 

بتشوية خريبكة عمتلة خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
عمتلة  خريبكة  بتشوية  خريبكة 

خريبكة.
40

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
بئر   - بولحوار  قيتدة  بمقر  سيجري 
19ف2  ديسمبر  ف3  من  مزوي ابتداء 
في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء 
 لفتئدة السيد محمد البزام العحوان :
الفتن  حي  بطوطة  ابن  زنقة   22
املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة، 
املدعو  بتمللك  السقي  أجل  من 
 53 آر   59 البتلغة مستحته  «املرس»، 
سحتيتر الكتئن بجمتعة بولحوار  قيتدة 
خريبكة  دائرة  مزوي  بئر   - بولحوار 

إقليم خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
بولحوار قيتدة بولحوار - بئر مزوي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
41 
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وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة اتكزيرت ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العحوان  احسين  محمد   السيد 

احمد  اات  ابراهيم  عي�سى  اات 

بحفر  املتعلق  مالل،  بني  اتكزيرت 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  السواكي»،  «بين  املدعو 

الكتئن  مربع  متر   8719 مستحته 

اتكزيرت  قيتدة  اتكزيرت  بجمتعة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   

دائرة  اتكزيرت  قيتدة  اتكزيرت 

القصيبة إقليم بني مالل.

42 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة اتكزيرت ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العحوان  الطيبي  صتلح   السيد 

مالل،  بني  اتكزيرت  فريتطة  رامتاة 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«الرميلة»،  املدعو  بتمللك  السقي 

البتلغة مستحته 657 متر مربع الكتئن 

اتكزيرت  قيتدة  اتكزيرت  بجمتعة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   

دائرة  اتكزيرت  قيتدة  اتكزيرت 

القصيبة إقليم بني مالل.

43 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 
ابتداء  جمتعة  بمقر  سيجري  مالل 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العحوان  بوزكري  الحستن   السيد 

 97 رقم  املسيرة  شترع  الحجتة  حي 
صتلح،  بن  الفقيه  السبت  سوق 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعمتالت املنزلية املحفردة بتمللك 
البتلغة مستحته «الحمتوية»،   املدعو 
1 آر 48 سحتيترا الكتئن بجمتعة سوق 
سوق  بتشوية  الحمة  أوالد  السبت 
السبت أوالد الحمة عمتلة الفقيه بن 

صتلح.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
بتشوية  الحمة  أوالد  السبت  سوق 
عمتلة  الحمة  أوالد  السبت  سوق 

الفقيه بن صتلح.
44

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيتدة بني سمير ابتداء 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العحوان  مسرار  محمد   السيد 
املتعلق  زم،  وادي  العتورة  حي   54
السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 
البتلغة  «مهتاة»،  املدعو  بتمللك 
الكتئن  سحتيتر   47 آ   24 مستحته 
بجمتعة وقيتدة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   
وقيتدة بني سمير دائرة واد زم إقليم 

خريبكة.
45 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

اكرين  بني  قيتدة  بمقر  سيجري 

إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من  ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  8 احتار  غتاة 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العحوان  الطتئع  محمد   السيد 

اكرين،  بن  الثوالث  لكحيحتت  دوار 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«أرض شبعت  السقي بتمللك املدعو 

ف1  مستحته  البتلغة  الفيلية»، 

خدادام كبتر الكتئن بجمتعة الثوالث 

قيتدة بني اكرين دائرة سطتت إقليم 

سطتت.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة   

دائرة  اكرين  بني  قيتدة  الثوالث 

سطتت الجحوبية إقليم سطتت.

46 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة بني سمير ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

 52 العحوان  ريداني،  حسن  السيد 

املتعلق  الزيدانية،  حي   16 الزنقة 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

بتمللك املدعو بالد مكرط بني سمير  

البتلغة مستحته 1 هكتتر، 11 ار 57 

بني  وقيتدة  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر 

سمير دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وقيتدة بني سمير دائرة واد زم أقليم 

خريبكة.

47

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  أكوداد  قيتدة  بمقر  سيجري 

غتاة  إلى  19ف2   ديسمبر  ف3  من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

معه،  ومن  اوحدى  محمد  السيد 

العحوان دوار ايشيت أزيالل، املتعلق 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

نمزيلن،  تغروط  املدعو  بتمللك 

ار   18 هكتتر،   22 البتلغة مستحته 

اتمدة  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر  و34 

دائرة  أكوداد  قيتدة  نومرصيد، 

وإقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

اتمدة نومرصيد قيتدة أكوداد، دائرة 

وإقليم أزيالل.

48

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  تستوت  قيتدة  بمقر  سيجري 

غتاة  إلى  19ف2   ديسمبر  ف3  من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  زروال،  الدان  نور  السيد 

دوار الشرفتء الشطيبة تستوت قلعة 

املتعلق بحفر وجلب املتء  السراغحة، 

فقط  هكتترات   5 سقي  أجل  من 

فالحي   32 ابسيبيسة  املدعو  بتمللك 

هكتتر،   14 البتلغة مستحته   ،1  - أ 

بجمتعة  الكتئن  سحتيتر  و44  ار   79

الشطيبة، قيتدة تستوت دائرة القلعة 

- بني عتمر، إقليم قلعة السراغحة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

الشطيبة قيتدة تستوت دائرة القلعة 

- بني عتمر إقليم قلعة السراغحة.

49
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وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

زيدوح  ولد  دار  قيتدة  بمقر  سيجري 

إلى  19ف2   ديسمبر  ف3  من  ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  8 احتار  غتاة 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  الدنيتوي،  رحتل  السيد 

الشفشتوني  شترع  الوردة  اجزئة 
املتعلق  عين السبع،   12 رقم   2 زنقة 

بحفر وجلب املتء من أجل 5 هكتترات 

مرس،  فدان  املدعو  بتمللك  فقط 

البتلغة مستحته 6 هكتتر، 82 ار و59 

سحتيتر الكتئن بجمتعة دار ولد زيدوح 

قيتدة دار ولد زيدوح دائرة بني مو�سى 

الغربية أقليم الفقيه بن صتلح.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دار ولد زيدوح قيتدة دار ولد زيدوح 

دائرة بني مو�سى الغربية أقليم الفقيه 

بن صتلح.

50

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة بني سمير ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   31 من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   9

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيد عبد العزيز املعطتوي، العحوان 

دوار أوالد امحمو�سى بني سمير وادي 
وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة،  زم 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

ملراح   البتلغة مستحته 2 هكتتر، 1ف 

ار الكتئن بجمتعة وقيتدة بني سمير 

دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وقيتدة بني سمير دائرة واد زم أقليم 

خريبكة.

51

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة أات ويرة ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   31 من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   9

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

وزهور  احورمت  صتلح  الستدة 

العحوان دوار اعحكتر أات  احورمت، 

مالل،  بني  اتكزيرت  اتنوغة  يعقوب 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

البتلغة  السقي بتمللك املدعو بقيرو  

مستحته 1 هكتتر، ف9 ار 85 سحتيتر 

القصيبة قيتدة  الكتئن بجمتعة دار 

بني  إقليم  القصيبة  دائرة  ويرة  أات 

مالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  آات ويرة  القصيبة قيتدة  دار 

القصيبة إقليم بني مالل.

52

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

العحصر  فم  قيتدة  بمقر  سيجري 

إلى  19ف2  ديسمبر   31 من  ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  9 احتار  غتاة 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

معه،  ومن  امتشيمن  محمد  السيد 

العحوان أدوز فم العحصر بني مالل، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بتمللك املدعو ااريزي، البتلغة 

الكتئن بجمتعة  مستحته ربع هكتتر، 

فم العحصر قيتدة فم العحصر، دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

فم العحصر قيتدة فم العحصر دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

53

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 
بوزيري  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

إلى  19ف2  ديسمبر   31 من  ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  9 احتار  غتاة 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  بولعراس،  عبد هللا  السيد 

سيدي  علي  بن  اسعيد  أوالد  دوار 
بوزيري  أوالد  رحتل  بن  امحمد 

املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  سطتت، 

من أجل السقي بتمللك املدعو أرض 

الحط  البتلغة مستحته 3 هكتتر، 96 

67 سحتيتر الكتئن بجمتعة سيدي  ار 
محمد بن رحتل، قيتدة أوالد بوزيري 

إقليم  الجحوبية،  سطتت  دائرة 

سطتت.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وقيتدة بني سمير دائرة واد زم أقليم 

خريبكة.

54

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

أكلمتم   - لهري  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2  ديسمبر   31 من  ابتداء  أزكزا 

في  بحث  ف2ف2  احتار   9 غتاة  إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء، 

لفتئدة السيد محمد وعقى، العحوان 

تعويحين، دوار امهروق لهري خحيفرة، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بتمللك املدعو تعويحين  البتلغة 

مستحته ف437 متر مربع قريبت الكتئن 

أكلمتم   - لهري  قيتدة  لهري  بجمتعة 

أزكزا، دائرة خحيفرة، إقليم خحيفرة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

لهري قيتدة لهري - أكلمتم أزكزا دائرة 

خحيفرة إقليم خحيفرة.

55

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري بمقر قيتدة لونتسدة 
ديسمبر   31 من  ابتداء  يعكوب 
بحث  ف2ف2  احتار   9 إلى غتاة  19ف2 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 
املتء، لفتئدة السيد الكبير السعدي، 
عي�سى  �سي  أوالد  دوار  العحوان 
املتعلق  السراغحة،  قلعة  الونتسدة 
السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 
بتمللك املدعو الغتبة  البتلغة مستحته 
بجمتعة  الكتئن  سحتيتر   69 ار   44
أوالد  لونتسدة  قيتدة  الكرن  أوالد 
أهل الغتبة،   - دائرة القلعة  يعكوب، 

إقليم قلعة السراغحة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
أوالد  لونتسدة  قيتدة  الكرن  أوالد 
الغتبة  أهل  القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغحة.
56

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 
عتتب  آات  قيتدة  بمقر  سيجري 
إلى  19ف2  ديسمبر   31 من  ابتداء 
ف2ف2 بحث في مشروع  9 احتار  غتاة 
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
العحوان رقم  السيد املهدي مكتوي، 
فرح السالم   46 141ج ه  عمترة   15
املتعلق  االزهر الولفة الدار البيضتء، 
السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 
البتلغة  اخربيشت   املدعو  بتمللك 
مستحته 1 هكتتر، 66 ار 17 سحتيتر 
أات  قيتدة  تسقى  بجمتعة  الكتئن 

عتتب دائرة بزو، إقليم أزيالل.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
بزو  دائرة  عتتب،  آات  قيتدة  تسقي 

أقليم أزيالل.
57
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وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة بني عمير ابتداء 

من 31 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 9 احتار 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيدان  لفتئدة  املتء،  بحفر وجلب 

البخيتي،  ورشيد  البخيتي  جمتل 

الخليفة،  حسون  أوالد  العحوان 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

البخيتي   ملك  املدعو  بتمللك  السقي 

ار   98 هكتتر،  2ف  البتلغة مستحته 

77 سحتيتر الكتئن بجمتعة وقيتدة بني 

عمير دائرة وإقليم الفقيه بن صتلح.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

كريفتت قيتدة بني عمير دائرة وإقليم 

الفقيه بن صتلح.

58

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيتدة بني عمير  ابتداء 

من  31 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 9 احتار 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2  

السيد  لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر 

عثمتن خلفي العحوان دوار الفستحلة 

اوالد حسون الخلفية البراداة الفقيه 

املتعلق بحفر وجلب املتء  بن صتلح، 
من أجل السقي بتمللك املدعو سترو 

 15 هكتتر   1 بوري البتلغة مستحته 

الكتئن بجمتعة خليفة قيتدة بني  آر 

عمير الشرقية الفقيه بن صتلح دائرة 

بن  الفقيه  إقليم  صتلح  بن  الفقيه 

صتلح.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

الشرقية  عمير  بني  قيتدة  خليفة 

بن  الفقيه  دائرة  صتلح  بن  الفقيه 

صتلح إقليم الفقيه بن صتلح.

 59

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
من   بمقر قيتدة بزو ابتداء  سيجري  
احتار   9 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر   31
الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 
السيد  لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر 
شركة  ممثل  صبري  الرحمتن  عبد 
صبري  الحجرية  املقتلع  استغالل 
اخوان العحوان  صحدوق البراد رقم 
بحفر  املتعلق  سطتت  احمد  بن   8
بتمللك  من أجل السقي   وجلب املتء 
البتلغة  نعتتت  اقتت  افرتي  املدعو 
الكتئن  سحتيتر   83 آر   44 مستحته 
بجمتعة ارفتلة قيتدة بزو دائرة بزو 

إقليم أزيالل.
 لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
إقليم  بزو  دائرة  بزو  قيتدة  ارفتلة 

أزيالل.
60

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
مسكين  بني  قيتدة  بمقر  سيجري  
ديسمبر   31 من   ابتداء  الغربية 
بحث  ف2ف2  احتار   9 إلى غتاة  19ف2 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 
السيد احمد البرغيمي  لفتئدة    املتء 
العحوان اجزئة البرجتلي رقم 27 زنقة 
سال،  مو�سى  سيدي  خلدون  ابن 
أجل   من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
الونكل  أرض  املدعو  بتمللك  السقي 
 35 آر   24 8 هكتتر  البتلغة مستحته 
بالل  عين  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر 
دائرة  الغربية  مسكين  بني  قيتدة  

البروج إقليم سطتت .
بمقرجمتعة  امللف  ام وضع  لقد 
عين بالل قيتدة  بني مسكين الغربية 

دائرة البروج إقليم سطتت .
 61

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

مسكين  بني  قيتدة  بمقر  سيجري  

الغربية ابتداء من 31 ديسمبر 19ف2 

في  بحث  ف2ف2  احتار   9 غتاة  إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء 

السيد شفيق حجبي ومن  لفتئدة   

مجموعة  الهدى  حي  العحوان  معه 

املتعلق بحفر  بني مالل،   97 رقم   3

السقي بتمللك  من أجل   وجلب املتء 

املدعو بالد الجياللي بن محمد البتلغة 

الكتئن  آر  ف5  هكتتر   5 مستحته 

بني  بجمتعة سيدي بومهدي قيتدة  

مسكين الغربية دائرة البروج إقليم 

سطتت .

بمقرجمتعة  امللف  ام وضع  لقد 

بني مسكين  بومهدي قيتدة   سيدي 

الغربية دائرة البروج إقليم سطتت .

62

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قيتدة ايغستلين ابتداء 

من  31 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 9 احتار 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد  لفتئدة  املتء،  وجلب  بحفر 

ايغستلين  شرو  أات  بوحو  ميمون 

القبتب خحيفرة،املتعلق بحفر وجلب 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

آر  ف8  فدان املنزل البتلغة مستحته 

ايغستلين  وقيتدة  بجمتعة  الكتئن 

دائرة القبتب إقليم خحيفرة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وقيتدة ايغستلين دائرة القبتب إقليم 

خحيفرة.

63 

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

من   ابتداء  بلداة.....  بمقر  سيجري  

احتار   9 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر   31

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد  لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر 

أوالد عطو  العحوان  الدردي  املعطي 

مالل  بني  صتلح  بن  الفقيه  طريق 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

اإلستعمتالت املنزلية املحفردة بتمللك 

املدعو قطعة ارضية البتلغة مستحته 

بجمتعة  الكتئن  مربع  متر   2556

وبتشوية بني مالل عمتلة بني مالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وبتشوية بني مالل عمتلة بني مالل.

64

 وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

من   بمقر قيتدة بزو ابتداء  سيجري  

احتار   9 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر   31

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

بحفر وجلب املتء لفتئدة السيد محير 

املدرسة  دوار  العحوان  عطتر  سراط 

بزو أزيالل املتعلق بحفر وجلب املتء 

من أجل السقي بتمللك املدعو امدى 

6 هكتتر59  نلجتمع البتلغة مستحته 

29 سحتيتر الكتئن بجمتعة وقيتدة  آر 

بزو دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وقيتدة بزو دائرة بزو إقليم أزيالل.

65
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وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

اسحتق  آات  قيتدة  بمقر  سيجري  

إلى  19ف2  ديسمبر   31 من   ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  9 احتار  غتاة 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

رقم  العحوان  حسني  محمد  السيد 

املتعلق  احغير  انزران  بئر  شترع   263

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

البتلغة  احمري  املدعو  بتمللك 

الكتئن  قمحت  عبرة   16 مستحته 

بجمتعة واو متنة قيتدة  آات اسحتق 

دائرة القبتب إقليم خحيفرة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  اسحتق  آات  قيتدة   متنة  واو 

القبتب إقليم خحيفرة.

66

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر بلداة... ابتداء من  ف3 

ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 8 احتار ف2ف2 

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

محمد  السيد  لفتئدة  املتء  وجلب 

بلبصير  اجزئة   2 العحوان  رحمتوي 

وادي زم خريبكة املتعلق بحفر وجلب 

املنزلية  اإلستعمتالت  أجل  من  املتء 

أرضية  بقعة  املدعو  بتمللك  املحفردة 

البتلغة مستحته 113 متر مربع الكتئن 

خريبكة  بتشوية  خريبكة  ببلداة 

عمتلة خريبكة.

لقد ام وضع امللف بمقر ببلداة   

عمتلة  خريبكة  بتشوية  خريبكة 

خريبكة.

67

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

مالل  بني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 

اكرين  بني  قيتدة  بمقر  سيجري  

إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من   ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  8 احتار  غتاة 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  العحوان  نتجحي  سعيد  السيد 

الحواجحة بني اكرين سطتت املتعلق 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

البتلغة  بيتض  أرض  املدعو  بتمللك 

مستحته 5 خدادام اقريبت الكتئن بني 

اكرين قيتدة بني اكرين دائرة سطتت 

الجحوبية إقليم سطتت.

 لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  اكرين  بني  قيتدة  اكرين  بني 

سطتت الجحوبية إقليم سطتت.

68

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

مالل  بني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 

جتبر  سيدي  قيتدة  بمقر  سيجري  

إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من   ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  8 احتار  غتاة 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الحق الحتصري العحوان 

جتبر  سيدي  الحتفظية  التعتونية 

املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  مالل  بني 

من أجل السقي بتمللك املدعو أرض 

فالحية البتلغة مستحته 1 هكتتر ف4 

آر بجمتعة سيدي جتبر قيتدة سيدي 

جتبر دائرة بني مالل إقليم بني مالل.

  لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

سيدي جتبر قيتدة سيدي جتبر دائرة 

سيدي جتبر إقليم بني مالل.

69

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

مالل  بني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 

سيجري  بمقر قيتدة واولى ابتداء من  

احتار   8 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد  لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر 

اواصتلح  ومليكة  افيخش  الحسين 

ولتتنة  واولى  املجدة  دوار  العحوان 

من  أزيالل املتعلق بحفر وجلب املتء 

وإرواء  املنزلية  اإلستعمتالت  أجل 

املتشية بتمللك املدعو تغروط البتلغة 

الشعير  من  ونصف  عبرة  مستحته 

دائرة  واولى  وقيتدة  بجمتعة  الكتئن 

ولتتنة إقليم ازيالل.

 لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

إقليم  ولتتنة  دائرة  واولى  وقيتدة 

أزيالل.

70

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة بني اكرين ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيد محمد فرحتن العحوان دوار حي 

عين حرودة   323 األمل اوسيع رقم 

املتعلق بحفر وجلب املتء  املحمداة، 

من أجل السقي بتمللك املدعو «سهب 

خدام  مستحته  البتلغة   ،« الهبتطة 

الكتئن  اقريبت  خدام  ونصف  كبير 

قيتدة بني اكرين   - بجمتعة الثوالت 

دائرة سطتت الجحوبية إقليم سطتت.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  اكرين  بني  قيتدة  الثوالث 

سطتت الجحوبية إقليم سطتت.

71

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سعيد   أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من ف3 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

دوار  العحوان  ربيع  بوشعيب  السيد 

أوالد علي الصخر أوالد عتو الغربية 

بحفر  املتعلق  أوالد سعيد سطتت، 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  الكتعة»،  «ارض  املدعو 

مستحته خدام غير ربع خدام الكتئن 

أوالد  قيتدة  سعيد  أوالد  بجمتعة 

سعيد دائرة سطتت الشمتلية إقليم 

سطتت.

قيتدة  بمقر  امللف  وضع  ام  لقد 

أوالد سعيد دائرة سطتت الشمتلية 

إقليم سطتت.

72

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سعيد   أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من ف3 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

حي  العحوان  مضفتر  عزوز  السيد 

النهضة زنقة املقتومة رقم 14 الفقيه 

وجلب  بحفر  املتعلق  صتلح،  بن 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

«السهب»، البتلغة مستحته 1 هكتتر 

بجمتعة  الكتئن  سحتيتر   6 آر   13

كريفتت قيتدة بني عمير دائرة وإقليم 

الفقيه بن صتلح.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

كريفتت قيتدة بني عمير دائرة وإقليم 

الفقيه بن صتلح.
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وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
عبدون   أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 
 ابتداء من ف3 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
العحوان  صدقي  املصطفى  السيد 
الريتض خريبكة،  حي   2 بلوك   543
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
املتشية  وارواء  املنزلية  االستعمتالت 
البتلغة  «بوعقية»،  املدعو  بتمللك 
الكتئن  اثحتن  خدامتن  مستحته 
دائرة  عبدون  أوالد  وقيتدة  بجمتعة 

وإقليم خريبكة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

أوالد عبدون دائرة وإقليم خريبكة.
74

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيتدة بني عتمر ابتداء 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   من 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
السيد الجاللي بن الحتج العحوان حي 
السويكية رقم 238 قلعة السراغحة، 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
 5 وسقي  املنزلية  االستعمتالت 
«بالد  املدعو  بتمللك  فقط  هكتترات 
البتلغة  الستان»،  وسيد  املريس 
مستحته 11 هكتتر 94 آر 85 سحتيتر 
قيتدة  امبسل  أوالد  بجمتعة  الكتئن 
بني عتمر دائرة القلعة بني عتمر إقليم 

قلعة السراغحة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
عتمر  بني  قيتدة  امبسل  أوالد 
قلعة  إقليم  عتمر  بني  القلعة  دائرة 

السراغحة.
75

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة واويزغت ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

حي  العحوان  اعبتس  محمد  السيد 

وجلب  بحفر  املتعلق  ازيالل،  اوزود 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

مستحته  البتلغة  نتمي�سي»،  «اغر 

الكتئن  الشعير  بدر  من  عبراتين 

دائرة  واويزغت  قيتدة  الويدان  بين 

واويزغت إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  واويزغت  قيتدة  الويدان  بين 

واويزغت إقليم أزيالل.

76

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

ابتداء  أكوداد  قيتدة  بمقر  سيجري 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

حي  العحوان  بوحوت  محمد  السيد 

التقدم شترع الفقيه البصري الرقم 

12 أزيالل، املتعلق بحفر وجلب املتء 

من أجل السقي بتمللك املدعو «تغدة 

مستحته  البتلغة  نمكتن»،  نترزينت 

عبراتين من الزريعة الكتئن بجمتعة 

اتمدة نومرصيد قيتدة أكوداد دائرة 

أزيالل إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

اتمدة نومرصيد قيتدة أكوداد دائرة 

أزيالل إقليم أزيالل.

77

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة آات وريرة ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  رحو  بن  مصطفى  السيد 

دوار اات يعقوب نتوو، املتعلق بحفر 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  نتسلي»،  «اغبتلو  املدعو 

الكتئن  مربع  متر   8419 مستحته 

بجمتعة نتوور قيتدة آات ويرة دائرة 

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

نتوور قيتدة آات ويرة دائرة القصيبة 

إقليم بني مالل.

78

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة فطواكة ابتداء 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيدة عتئشة بن زغتر العحوان دوار 

اقربتص جمتعة أنزو قيتدة فطواكة، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«بتهرير»،  املدعو  بتمللك  السقي 

ف8  آر   14 5 هكتتر  البتلغة مستحته 

قيتدة  آنزو  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر 

فطواكة دائرة فطواكة إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

فطواكة  دائرة  فطواكة  قيتدة  آنزو 

إقليم أزيالل.

79

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

ابتداء  احتنت  قيتدة  بمقر  سيجري 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

معه  ومن  شفيق  محمد  السيد 

املتعلق  أزيالل،  املسيرة  العحوان حي 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

البتلغة  «إيغتريون»،  املدعو  بتمللك 

سحتيتر   7 آر   29 هكتتر   5 مستحته 

دائرةبزو  احتنت  بجمتعة  الكتئن 

وإقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

إقليم  بزو  دائرة  فطواكة  احتنت 

أزيالل.

80

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

إواريضن-آات  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2  ديسمبر  ف3  من  ابتداء  متئة 

في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

املتء، لفتئدة السيد ابراهيم اعوينتو 

رقم  العحوان اسكجور اجزئة زكريتء 

وجلب  بحفر  املتعلق  مراكش،   335

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

مستحته البتلغة  نتالت»،   «امي 

بجمتعة  الكتئن  سحتيتر   57 آر   37

إوارضن-آات  قيتدة  بولخف  سيدي 

متنة دائرة ولتتنة إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

إوارضن-آات  قيتدة  بولخف  سيدي 

متنة دائرة ولتتنة إقليم أزيالل.
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وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
سيجري بمقر قيتدة واولى ابتداء من 
احتار   8 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 
الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 
السيد  لفتئدة  املتء،  وجلب  بحفر 
 2 تعحيت  العحوان  التيسير  هشتم 
أزيالل،  ولتتنة  واولى  متجضن  آات 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
املتشية  وإرواء  املنزلية  االستعمتالت 
حدو  نتات  «أضتر  املدعو  بتمللك 
حوالي  مستحته  البتلغة  نوسكور»، 
الكتئن  الشعير  بذر  من  عبرة  نصف 
ولتتنة  دائرة  واولى  وقيتدة  بجمتعة 

إقليم أزيالل.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  
إقليم  ولتتنة  دائرة  واولى  وقيتدة 

أزيالل.
82

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قيتدة الصهريج ابتداء 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار   8
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
دوار  العحوان  جوهر  محمد  السيد 
اوالد عبو سور العز العطتوية قلعة 
املتعلق بحفر وجلب املتء  السراغحة، 
من أجل السقي بتمللك املدعو فدان 
امكون البتلغة مستحته 4 هكتتر 89 
بجمتعة سور  الكتئن  سحتيتر   92 ار 
العز قيتدة الصهريج دائرة الصهريج - 

صنهتجة إقليم قلعة السراغحة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
دائرة  الصهريج  قيتدة  العز  سور 
قلعة  إقليم  صنهتجة   - الصهريج 

السراغحة.
83

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 
الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري بمقر قيتدة لونتسدة 
يعكوب ابتداء من ف3 ديسمبر 19ف2 
في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء، 
لفتئدة السيد عبد القتدر البهتلي ومن 
 499 رقم   1 معه العحوان حي الحخلة 
املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  القلعة، 
من أجل السقي بتمللك املدعو الغتبة 
 63 ار   82 هكتتر   2 البتلغة مستحته 
سحتيتر الكتئن بجمتعة لونتسدة قيتدة 
لونتسدة - أوالد يعكوب دائرة القلعة - 

أهل الغتبة إقليم قلعة السراغحة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
لونتسدة قيتدة لونتسدة - أوالد يعكوب 
دائرة القلعة - أهل الغتبة إقليم قلعة 

السراغحة.
84

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

مدار  أصدره  قرار  بموجب 
ببني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض  وكتلة 
أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل، 
ديسمبر  ف3  من  عبو الهدامي ابتداء 
بحث  ف2ف2  احتار   8 إلى غتاة  19ف2 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 
ملحور الحتج  السيد  لفتئدة   املتء، 
ملحور  ومحمد  ملحور  الواحد  وعبد 
العبدي  بن  أوالد  دوار  العحوان 
برشيد،  حمدون  بن  سيدي  جمتعة 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
املتشية  وارواء  املنزلية  االستعمتالت 
بتمللك املدعو بودودة البتلغة مستحته 
الكتئن  سحتيتر  ف5  ار   6 هكتتر   11
بجمتعة زاوية سيدي بححمدون قيتدة 
أوالد عبو الهدامي دائرة وإقليم برشيد.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
زاوية سيدي بححمدون قيتدة أوالد عبو 

الهدامي دائرة وإقليم برشيد.
85

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

ديسمبر  ف3  من  ابتداء  سيجري 

19ف2 إلى غتاة 8 احتار ف2ف2 بحث في 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء، 

خوادري  الدان  عز  السيد  لفتئدة 

طريق  أحمد  أوالد  دوار  العحوان 

الفقراء خريبكة، املتعلق بحفر وجلب 

املنزلية  االستعمتالت  أجل  من  املتء 

املحفردة بتمللك املدعو مريوة البتلغة 

الكتئن  سحتيتر   44 ار  ف2  مستحته 

عمتلة  خريبكة  وبتشوية  بجمتعة 

خريبكة.

بلداة  بمقر  امللف  وضع  ام  لقد 

عمتلة  خريبكة  بتشوية  خريبكة 

خريبكة.

86

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

املفتسيس  قيتدة  بمقر  سيجري 

ديسمبر  ف3  من  ابتداء  الفقراء   -

بحث  ف2ف2  احتار   8 إلى غتاة  19ف2 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 

املتء، لفتئدة السيد عبد الهتدي بقتلي 

املفتسيس  الشرفتء  دوار  العحوان 

املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة، 

من أجل السقي بتمللك املدعو املرس 

خدام   1 مستحته  البتلغة  بيتض 

قيتدة  املفتسيس  بجمتعة  الكتئن 

خريبكة  دائرة  الفقراء   - املفتسيس 

إقليم خريبكة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

املفتسيس قيتدة املفتسيس - الفقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

87

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

بئر   - بولحوار  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2  ديسمبر  ف3  من  مزوي ابتداء 

في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء، 

رئيس  حيدر  محمد  السيد  لفتئدة 

زنقة   4 العحوان  اإلنبعتث  جمعية 

املتعلق  القحيطرة م ش ف خريبكة، 

ازويد  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

مسجد  املدعو  بتمللك  بتملتء  مسجل 

علي بن أبي طتلب البتلغة مستحته 4 

ار 49 سحتيتر الكتئن بجمتعة بولحوار 

قيتدة بولحوار - بئر مزوي دائرة وإقليم 

خريبكة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

بولحوار قيتدة بولحوار - بئر مزوي دائرة 

وإقليم خريبكة.

88

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة احتنت ابتداء من 

احتار   8 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد  لفتئدة  املتء،  وجلب  بحفر 

اطتر  دوار  العحوان  محمد  طوفيق 

وجلب  بحفر  املتعلق  أزيالل،  احتنت 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

فوم الدار البتلغة مستحته 57 ار 64 

سحتيتر الكتئن بجمتعة وقيتدة احتنت 

دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وقيتدة احتنت دائرة بزو إقليم أزيالل.

89
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وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة احتنت ابتداء من 

احتار   8 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد  لفتئدة  املتء،  وجلب  بحفر 

اطتر  دوار  العحوان  محمد  طوفيق 

وجلب  بحفر  املتعلق  أزيالل،  احتنت 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

فوم الدار البتلغة مستحته 57 ار 64 

سحتيتر الكتئن بجمتعة وقيتدة احتنت 

دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

وقيتدة احتنت دائرة بزو إقليم أزيالل.

89

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

أكلمتم   - لهري  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2  ديسمبر  ف3  من  ابتداء  أزكزا 

في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

فكراوي السيد محمد  لفتئدة   املتء، 

تشتوت  العحوان  رحيمي  هللا  وعبد 

خحيفرة،    6 الهدى رقم  بى عقى حي 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو  بتمللك  هكتترات  ف1  السقي 

86 هكتتر  اومليلين البتلغة مستحته 

بجمتعة  الكتئن  سحتيتر  ف9  ار   81

لهري قيتدة لهري - أكلمتم أزكزا دائرة 

خحيفرة إقليم خحيفرة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

لهري قيتدة لهري - أكلمتم أزكزا دائرة 

خحيفرة إقليم خحيفرة.

90

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة واركي ابتداء من 

احتار   8 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد  لفتئدة  املتء،  وجلب  بحفر 

دوار  العحوان  لشهب  الفتتح  عبد 

أوالد الشلحة واركي قلعة السراغحة، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بتمللك املدعو كروني البتلغة 

الكتئن  سحتيتر   53 ار   38 مستحته 

دائرة  واركي  قيتدة  واركي  بجمتعة 

العطتوية إقليم قلعة السراغحة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

العطتوية  دائرة  واركي  قيتدة  واركي 

إقليم قلعة السراغحة.

91

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيتدة بني سمير ابتداء 

من ف3 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 8 احتار 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد لفتئدة  ثقب،   بتعميق 

 98 العحوان  اوشتني  املجيد  عبد 

املتعلق  E حي املسيرة خريبكة،  بلوك 

بتعميق ثقب من أجل السقي بتمللك 

مستحته  البتلغة  املكرط  املدعو 

الكتئن  سحتيتر   13 ار   93 هكتتر   8

سمير  بني  قيتدة  سمير  بني  بجمتعة 

دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

بني سمير قيتدة بني سمير دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

92

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

امبترك  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2  ديسمبر  ف3  من  ابتداء 

في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

لفتئدة السيد موحى وايويدجي  املتء، 

 العحوان اات اعمير تشوين فم اودي

وجلب  بحفر  املتعلق  مالل،  بني 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

ار  ف7  مستحته  البتلغة  تسلدات 

19 سحتيتر الكتئن بجمتعة فم اودي 

مالل  بني  دائرة  امبترك  أوالد  قيتدة 

إقليم بني مالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة امبترك  أوالد  قيتدة  اودي   فم 

بني مالل إقليم بني مالل.

93

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

الحوض املتئي ألم الربيع ببني مالل، 

الغتبة  أهل  قيتدة  بمقر  سيجري 

إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  من  ابتداء 

ف2ف2 بحث في مشروع  8 احتار  غتاة 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

بنشريف  محمد  سيدي  السيد 

جمتعة  الرغتوية  التعتونية  العحوان 

وجلب  بحفر  املتعلق  القلعة،  ميتت 

املتء من أجل سقي 5 هكتترات فقط 

فالحي   5 الرغتوية  املدعو  بتمللك 

البتلغة مستحته ف1 هكتتر 56 ار ف2 

قيتدة  ميتت  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر 

أهل الغتبة دائرة القلعة - أهل الغتبة 

إقليم قلعة السراغحة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

ميتت قيتدة أهل الغتبة دائرة القلعة 

- أهل الغتبة إقليم قلعة السراغحة.

94

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

 سيجري بمقر قيتدة احتنت ابتداء من 

احتار   8 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

الترخيص  مشروع  في  بحث  ف2ف2 

السيد  لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر 

السعيد الحمداوي العحوان دوار اات 

بحفر  املتعلق  ازيالل،  احتنت  وردان 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

املدعو «فدان اات الطتهر»، البتلغة 

الشعير  من  عبرات  ست  مستحته 

احتنت  قيتدة  احتنت  بجمتعة  الكتئن 

دائرة بزو، إقليم أزيالل.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

إقليم  احتنت قيتدة احتنت دائرة بزو، 

أزيالل.

95

وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
وكتلة  مدار  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

بئر   - بولحوار  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2  ديسمبر  ف3  من  مزوي ابتداء 

في  بحث  ف2ف2  احتار   8 غتاة  إلى 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء 

لفتئدة السيد عبد الرحمتن الشالوي 

اجزئة   3 الرقم  العحوان  معه  ومن 

الهدى حي الداخلة بوجحيبة خريبكة، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«السدرة»،  املدعو  بتمللك  السقي 

الكتئن  خدامت   13 مستحته  البتلغة 

بئر   - بجمتعة بولحوار قيتدة بولحوار 

مزوي دائرة خريبكة، إقليم خريبكة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

بولحوار قيتدة بولحوار - بئر مزوي دائرة 

خريبكة، إقليم خريبكة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

لبختتي  حد  قيتدة  بمقر  سيجري 

ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  العحوان  هدى  لححين  السيد 

املتعلق  املرس الكبير البختتي اسفي، 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

الفالحية  «التعتونية  املدعو  بتمللك 

موالي رشيد 3/1»، البتلغة مستحته 

77 س الكتئن بجمتعة  آر   56 ه   16

دائرة  لبختتي  حد  قيتدة  لبختتي 

عبدة، إقليم اسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  لبختتي  حد  قيتدة  لبختتي 

عبدة، إقليم اسفي.

97

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

ابتداء  العتمر  قيتدة  بمقر   سيجري 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   23 من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العحوان  بححسن  الحق  عبد  السيد 

املتعلق  دوار املعتطلة بوكدرة اسفي، 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

بتمللك املدعو «بالد الحتج عبد هللا»، 

س   6 آر   34 ه   13 البتلغة مستحته 

الكتئن بجمتعة بوكدرة قيتدة العتمر 

دائرة عبدة، إقليم اسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

عبدة  دائرة  العتمر  قيتدة  بوكدرة 

إقليم اسفي.

98

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة حد حرارة 

ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد هللا قشييلة العحوان دوار 

بوزدوين احرارة اسفي، املتعلق بحفر 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة مستحته  «االحرش»،  املدعو 

89 س الكتئن بجمتعة حرارة  آر   61

إقليم  قيتدة حد حرارة دائرة حرارة، 

اسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

حرارة قيتدة حد حرارة دائرة حرارة، 

إقليم اسفي.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

بوعزيز  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

ديسمبر   23 من  ابتداء  الشمتلية 

ف2ف2  احتار  فتان  غتاة  إلى  19ف2 

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

الوااق  السيد  لفتئدة  املتء  وجلب 

املرالشين  دوار  العحوان  العزيز  عبد 

عبد  موالي  الشمتملة  بوعزيز  اوالد 

املتء  املتعلق بحفر وجلب  الجدادة، 

من أجل السقي بتمللك املدعو «حفرة 

الحعجة»، البتلغة مستحته 1 ه 46 آر 

78 س الكتئن بجمتعة موالي عبد هللا 

دائرة  الشمتلية  بوعزيز  أوالد  قيتدة 

الجدادة، إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

بوعزيز  أوالد  قيتدة  موالي عبد هللا 

إقليم  الجدادة،  دائرة  الشمتلية 

الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة بني هالل 

إلى  19ف2  ديسمبر   23 من  ابتداء 

في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان  غتاة 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء 

لفتئدة السيد محمد شكري العحوان 

دوار الجراار بني هالل سيدي بحور، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بتمللك املدعو «بالد الحليمة»، 

س  ف1  آر   32 ه   1  البتلغة مستحته 

قيتدة  هالل  بني  بجمتعة  الكتئن 

إقليم  بحور،  بني هالل دائرة سيدي 

سيدي بحور.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

بني هالل قيتدة بني هالل دائرة سيدي 

بحور، إقليم سيدي بحور.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة سيدي اسمتعيل 

إلى  19ف2  ديسمبر   23 من  ابتداء 

في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان  غتاة 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء 

لفتئدة السيد علي لحرو�سي العحوان 

دوار اوالد رحمون سيدي اسمتعيل 

املتء  املتعلق بحفر وجلب  الجدادة، 

من أجل السقي بتمللك املدعو «أرض 

الدراع»، البتلغة مستحته 13 آر ف6 س 

اسمتعيل  سيدي  بجمتعة  الكتئن 

قيتدة سيدي اسمتعيل دائرة سيدي 

اسمتعيل، إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

سيدي  قيتدة  اسمتعيل  سيدي 

اسمتعيل،  سيدي  دائرة  اسمتعيل 

إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

اشتوكة  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 

ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العحوان  الزراادي  بوشعيب  السيد 

دوار الكوحل سيدي علي بن حمدوش 

املتء  املتعلق بحفر وجلب  الجدادة، 

«بالد  من أجل السقي بتمللك املدعو 

البتلغة مستحته  نصور»،  احرايشة 

79 آر 97 س الكتئن بجمتعة اشتوكة 

إقليم  أزمور،  دائرة  اشتوكة  قيتدة 

الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

اشتوكة قيتدة اشتوكة دائرة أزمور، 

إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة بني هالل 

إلى  19ف2  ديسمبر   23 من  ابتداء 

في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان  غتاة 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املتء 

لفتئدة السيد خليد الحجتم العحوان 

سيدي  هالل  بني  الشروقتة  دوار 

من  املتء  املتعلق بحفر وجلب  بحور، 

«جحب  املدعو  بتمللك  السقي  أجل 

آر   23 مستحته  البتلغة   الحطة»، 

ف2 س الكتئن بجمتعة لعتمرية قيتدة 

إقليم  بحور،  بني هالل دائرة سيدي 

سيدي بحور.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

هالل  بني  قيتدة  هالل  بني  لعتمرية 

سيدي  إقليم  بحور،  سيدي  دائرة 

بحور.

104
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 
مالل  ببني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 
بوعزيز  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 
ديسمبر   23 من  ابتداء  الجحوبية 
19ف2 إلى غتاة فتان احتار ف2ف2 بحث 
وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 
اليعقوبي  محمد  السيد  لفتئدة  املتء 
 16 العحوان إقتمة أنفت بتي فيال رقم 
شترع عبد الهتدي بوطتلب حي الحسني 
بحفر وجلب  املتعلق  البيضتء،  الدار 
املدعو  بتمللك  السقي  أجل  من  املتء 
مستحته  البتلغة  الكراكر»،   «ارض 
بجمتعة  الكتئن  س   6 آر   19 ه   7
أوالد  قيتدة  اخدام  امحمد  سيدي 
بوعزيز الجحوبية دائرة الجدادة، إقليم 

الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
أوالد  قيتدة  اخدام  امحمد  سيدي 
بوعزيز الجحوبية دائرة الجدادة، إقليم 

الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

محدوب  أصدره  قرار  بموجب 
ببني  الربيع  ألم  املتئي  الحوض  وكتلة 
أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 
19ف2  ديسمبر   9 من  حمدان ابتداء 
بحث في  19ف2  ديسمبر   18 إلى غتاة 
املتء  الترخيص بحفر وجلب  مشروع 
العحوان   لفتئدة السيد محصور عالء 
21 زنقة احمد التون�سي اجزئة اسفي 
املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  الجدادة، 
من أجل السقي بتمللك املدعو «بقعة 
سيدي بوشعيب»، البتلغة مستحته 3 
ه 48 آر ف5 س الكتئن بجمتعة أوالد 
دائرة  حمدان  أوالد  قيتدة  حمدان 

سيدي اسمتعيل، إقليم الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
أوالد حمدان قيتدة أوالد حمدان دائرة  

سيدي اسمتعيل، إقليم الجدادة.
106 

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

حمدان  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2 إلى غتاة  9 ديسمبر   ابتداء من 

بحث في مشروع  19ف2  ديسمبر   18

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العحوان  الهيسوفي  السيد املصطفى 

دوار اليستسفة الشعيبتت الجدادة، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«بالد الرمل»،  السقي بتمللك املدعو 

س  ف6  آر   12 مستحته  البتلغة 

الكتئن بجمتعة شعيبتت قيتدة أوالد 

حمدان دائرة سيدي اسمتعيل إقليم 

الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  حمدان  أوالد  قيتدة  شعيبتت 

سيدي اسمتعيل إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

حمدان  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2 إلى غتاة  9 ديسمبر   ابتداء من 

بحث في مشروع  19ف2  ديسمبر   18

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 3 العحوان  لعبتد  املصطفى  السيد 

زنقة مكحتس الجدادة، املتعلق بحفر 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  صفية»،  بن  «بالد  املدعو 

الكتئن  آر   63 هكتتر   11 مستحته 

اوالد  قيتدة  رحمون  أوالد  بجمتعة 

دائرة  رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون 

الحوزية إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد 

دائرة الحوزية إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
حمدان  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 
19ف2 إلى غتاة  9 ديسمبر   ابتداء من 
بحث في مشروع  19ف2  ديسمبر   18
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العحوان  بوخروبة  سعيدة  السيدة 
دائرة  رحمون  اوالد  الحراطة  دوار 
املتعلق بحفر وجلب  الحوزية أزمور، 
بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 
«بالد حتاط اطو»، البتلغة مستحته 
الكتئن  سحتيتر   6 آر   3 هكتتر   1
أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد  بجمتعة 
دائرة  رحمون  اوالد  قيتدة  رحمون 

الحوزية إقليم الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد 

دائرة الحوزية إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
حمدان  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 
 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العحوان  حفيظ  عوازي  السيد 
 13 م س   2 اليستسفة قصبة امين 
البيضتء،  الدار   1 شقة   6 عمترة 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بتمللك املدعو «بالد الكتعة»، 
 22 آر   67 2 هكتتر  البتلغة مستحته 
حمدان  أوالد  بجمتعة  الكتئن  س 
سيدي  دائرة  حمدان  أوالد  قيتدة 

اسمتعيل إقليم الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
حمدان  أوالد  قيتدة  حمدان  أوالد 
إقليم  اسمتعيل  سيدي  دائرة 

الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

محدوب  أصدره  قرار  بموجب 
الربيع  ألم  املتئي  الحوض  وكتلة 
قيتدة  بمقر  سيجري  مالل  ببني 
ابتداء  الجحوبية  بوعزيز  أوالد 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   23  من 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
دوار  العحوان  حنزاز  محمد  السيد 
اعزيب لحمر، جمتعة سيدي امحمد 
اخدام الجداة، املتعلق بحفر وجلب 
بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 
 15 مستحته  البتلغة   ،«6 «اخدام 
42 س الكتئن بجمتعة  آر   87 هكتتر 
أوالد  قيتدة  اخدام  امحمد  سيدي 
الجدادة  دائرة  الجحوبية  بوعزيز 

إقليم الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
أوالد  قيتدة  اخدام  امحمد  سيدي 
الجدادة  دائرة  الجحوبية  بوعزيز 

إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
�سي عي�سى  دار  قيتدة  بمقر  سيجري 
 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 
مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 
لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 
 59 العحوان  الكوري  زبيدة  السيدة 
زنقة الضحى حي مفتتح الخير آسفي، 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
«شالوي»،  املدعو  بتمللك  السقي 
البتلغة مستحته 28 آر 32 س الكتئن 
�سي  دار  قيتدة  اصعتدال  بجمتعة 

عي�سى دائرة حرارة إقليم آسفي.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
اصعتدال قيتدة دار �سي عي�سى دائرة 

حرارة إقليم آسفي.
112
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة خط ازكتن 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 69 العحوان  الوزاني  السيدة حسن 

آسفي،  الزاوية  حي  السذوق  زنقة 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«دويم»،  املدعو  بتمللك  السقي 

البتلغة مستحته 86 آر 22 س الكتئن 

بجمتعة خط ازكتن قيتدة خط ازكتن 

دائرة كزولة إقليم آسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

دائرة  ازكتن  خط  قيتدة  ازكتن  خط 

كزولة إقليم آسفي.

113

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

رحمون  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 18 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

بحث في مشروع  19ف2  ديسمبر   27

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 7 العحوان  البوص  لطيفة  السيد 

عمترة 4 إقتمة مفتتح الخير الجدادة، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

 ،«2 «رحمة  املدعو  بتمللك  السقي 

 57 آر   35 4 هكتتر  البتلغة مستحته 

سحتيتر الكتئن بجمتعة أوالد رحمون 

الحوزية  دائرة  رحمون  اوالد  قيتدة 

إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد 

دائرة الحوزية إقليم الجدادة.

114

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة حد احرارة 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد اوفيق التتبعي العحوان الرقم 

آسفي،   1 اوريدة  حي   15 بلوك   5

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

عمي  «اجحتن  املدعو  بتمللك  السقي 

ف9  آر   9 البتلغة مستحته  سعيد»، 

سحتيتر الكتئن بجمتعة حرارة قيتدة 

حد حرارة دائرة حرارة إقليم آسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

حرارة قيتدة حد حرارة دائرة حرارة 

إقليم آسفي.

115

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

ابتداء  العتمر  قيتدة  بمقر  سيجري 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   23  من 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

مركز  العحوان  الغر  ححتن  السيدة 

بحفر  املتعلق  نتصر،  بن  بوكدرة 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  الكداة»،  «بالد  املدعو 

الكتئن  سحتيتر   64 آر   52 مستحته 

دائرة  العتمر  قيتدة  بوكدرة  بجمتعة 

عبدة إقليم آسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

عبدة  دائرة  العتمر  قيتدة  بوكدرة 

إقليم آسفي.

116

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة بني هالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 143 العحوان  طري  فتطمة  السيدة 

زنقة الينسول اجزئة الوداد سيدي 

من  املتء  املتعلق بحفر وجلب  بحور، 

«بالد  املدعو  بتمللك  السقي  أجل 

الخيتطي»، البتلغة مستحته 3 هكتتر 

الكتئن بجمتعة بني هالل قيتدة بني 

هالل دائرة سيدي بحور إقليم سيدي 

بحور.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

بني هالل قيتدة بني هالل دائرة سيدي 

بحور إقليم سيدي بحور.

117

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة حد حرارة 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العحوان  اكروداني  مبترك  السيد 

8ف1  كتوكي  حي   8 بلوك   62 الرقم 

املتعلق بحفر وجلب املتء من  آسفي، 

«حرش  املدعو  بتمللك  السقي  أجل 

هكتتر   1 البتلغة مستحته  القتاد»، 

بجمتعة  الكتئن  سحتيتر   54 آر  ف1 

حرارة قيتدة حد حرارة دائرة حرارة 

إقليم آسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

حرارة قيتدة حد حرارة دائرة حرارة 

إقليم آسفي.

118

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

العتمر  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

دوار  العحوان  عجتن  مبترك  السيد 

املتعلق  آسفي،  العتمر  نتصر  أوالد 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

الحرش»،  «أرض  املدعو  بتمللك 

الكتئن  هكتتر   2 مستحته  البتلغة 

دائرة  العتمر  قيتدة  بوكدرة  بجمتعة 

عبدة إقليم آسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

عبدة  دائرة  العتمر  قيتدة  بوكدرة 

إقليم آسفي.

119

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة خط ازكتن 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

دوار  العحوان  حفيضة  كدم  السيد 

العطترشة الويدان قيتدة خط ازكتن 

املتعلق بحفر وجلب املتء من  آسفي، 

«ميلود  املدعو  بتمللك  السقي  أجل 

 31 و  آر   62 مستحته  البتلغة   ،«1

ازكتن  خط  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر 

قيتدة خط ازكتن دائرة كزولة إقليم 

آسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

دائرة  ازكتن  خط  قيتدة  ازكتن  خط 

كزولة إقليم آسفي.

120
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

متوح  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيد حسن الراوي العحوان إقتمة 

البرنو�سي   8 رقم   7 عمترة  الفجر 

املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  البيضتء، 

«بالد  من أجل السقي بتمللك املدعو 

هكتتر   9 البتلغة مستحته  الحطة»، 

ف9 سحتيتر الكتئن بجمتعة  29 آر و  و 

سيدي  دائرة  متوح  قيتدة  بولعوان 

اسمتعيل إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

دائرةسيدي  متوح  قيتدة  بولعوان 

اسمتعيل إقليم الجدادة.

121

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  اجتمي  بوشعيب  السيد 

دوار الححتاة أوالد احسين الجدادة، 

من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«أرض  املدعو  بتمللك  السقي  أجل 

هكتتر   3 البتلغة مستحته  الحطة»، 

الكتئن بجمتعة أوالد احسين قيتدة 

إقليم  الجدادة  دائرة  احسين  أوالد 

الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.

122

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيد عبد هللا الحتفظ العحوان دوار 

العبترة جمتعة وقيتدة أوالد احسين 

وجلب  بحفر  املتعلق  الجدادة، 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

آر  ف7  مستحته  البتلغة  «الحطة»، 

أوالد  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر   86 و 

دائرة  احسين  أوالد  قيتدة  احسين 

الجدادة إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.

123

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيد بوشعيب عرش العحوان دوار 

الجدادة،  احسين  أوالد  نتصر  أوالد 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

حفرة  «أرض  املدعو  بتمللك  السقي 

 8 آر و   35 البتلغة مستحته  البقر»، 

سحتيتر الكتئن بجمتعة أوالد احسين 

الجدادة  دائرة  احسين  أوالد  قيتدة 

إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.

124

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

شتوكة  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

االدري�سي  الحيتمي  بوطتلب  السيد 

العحوان دوار الحجوم جمتعة وقيتدة 

املتعلق بحفر  هشتوكة دائرة أزمور، 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  البرغوت»،  «بالد  املدعو 

الكتئن  آر   3 و  هكتتر   1 مستحته 

بجمتعة شتوكة قيتدة شتوكة دائرة 

أزمور إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

أزمور  دائرة  شتوكة  قيتدة  شتوكة 

إقليم الجدادة.

125

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

اكحة  العحوان  جراف  محمد  السيد 

املتعلق  بمكحتس،  امللكي  الدركة 

السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 

حتئط»،  «أرض  املدعو  بتمللك 

سحتيتر   6 آر و   18 البتلغة مستحته 

الكتئن بجمتعة أوالد احسين قيتدة 

إقليم  الجدادة  دائرة  احسين  أوالد 

الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.

126

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيد محمد الحعميمي العحوان دوار 

الجدادة،  احسين  أوالد  الشلوحة 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بتمللك املدعو «أرض الحطة»، 

سحتيتر   2 آر و   27 البتلغة مستحته 

الكتئن بجمتعة أوالد احسين قيتدة 

إقليم  الجدادة  دائرة  احسين  أوالد 

الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.

127

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

دوار  العحوان  مرزاني  حمو  السيد 

الجدادة،  احسين  أوالد  البيرات 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«مطفي  املدعو  بتمللك  السقي 

آر  ف9  مستحته  البتلغة  الحمترة»، 

أوالد  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر   21 و 

دائرة  احسين  أوالد  قيتدة  احسين 

الجدادة إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

محدوب   أصدره  قرار  بموجب 
الربيع  ألم  املتئي  الحوض  وكتلة 
قيتدة  بمقر  سيجري  مالل  ببني 
ابتداء  حمدوش  بن  علي  سيدي 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   23  من 
مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
 71 العحوان  نختالي  ميحة  السيدة 
 2 ط  الفرات  زنقة  الحخلتين  إقتمة 
املتعلق  البيضتء،  املعتريف   7 شقة 
السقي  أجل  من  املتء  وجلب  بحفر 
بتمللك املدعو «أرض الغتبة»، البتلغة 
سحتيتر الكتئن   36 آر و   54 مستحته 
حمدوش  بن  علي  سيدي  بجمتعة 
قيتدة سيدي علي بن حمدوش دائرة 

أزمور إقليم الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  
قيتدة  حمدوش  بن  علي  سيدي 
سيدي علي بن حمدوش دائرة أزمور 

إقليم الجدادة.
129

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 
ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 
 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 
مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
دوار  العحوان  السيد محمد بوصبع 
الجدادة،  احسين  أوالد  املستعدة 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
«أرض الحفرة  السقي بتمللك املدعو 
لعزيز»، البتلغة مستحته ف3 آر و 25 
سحتيتر الكتئن بجمتعة أوالد احسين 
الجدادة  دائرة  احسين  أوالد  قيتدة 

إقليم الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  
احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.
130

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة سيدي اسمتعيل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  الرحيم  عبد  شداد  السيد 

296 االحي الجداد م ش ف خريبكة، 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«لكوار»،  املدعو  بتمللك  السقي 

38 سحتيتر  آر و   29 البتلغة مستحته 

اسمتعيل  سيدي  بجمتعة  الكتئن 

قيتدة سيدي اسمتعيل دائرة سيدي 

اسمتعيل إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

سيدي  قيتدة  اسمتعيل  سيدي 

اسمتعيل  سيدي  دائرة  اسمتعيل 

إقليم الجدادة.

131

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

ملشرك  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  االدري�سي  رشيد  السيد 

بوحيت  أوالد  جمتعة  الحوانتة  دوار 

املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  املشرك، 

من أجل السقي بتمللك املدعو «فدان 

هكتتر   3 البتلغة مستحته  السدرة»، 

ف9 سحتيتر الكتئن بجمتعة  43 آر و  و 

أوالد �سي بوحيى قيتدة ملشرك دائرة 

سيدي بحور إقليم سيدي بحور.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

أوالد �سي بوحيى قيتدة ملشرك دائرة 

سيدي بحور إقليم سيدي بحور.

132

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

ملشرك  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  السيد نور الدان نتهي�سي  

دوار أوالد سعيب جمتعة أوالد �سي 

بحفر  املتعلق  بحور،  سيدي  بوحي 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  اهتنية»،  «جحتن  املدعو 

مستحته 1 هكتتر و 42 آر و 82 سحتيتر 

الكتئن بجمتعة أوالد �سي بوحيى قيتدة 

ملشرك دائرة بحور إقليم سيدي بحور.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

أوالد �سي بوحيى قيتدة ملشرك دائرة 

بحور إقليم سيدي بحور.

133

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

احسين  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان دوار  السيد مزوارة بلعتلية  

الجدادة،  احسين  أوالد  البيرات 

من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

«أرض  املدعو  بتمللك  السقي  أجل 

الزنيقتت»، البتلغة مستحته 1 هكتتر 

سحتيتر الكتئن بجمتعة   63 آر و   2 و 

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

احسين  أوالد  قيتدة  احسين  أوالد 

دائرة الجدادة إقليم الجدادة.

134

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة بني هالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

السيد حسن الشتواني العحوان حي 

السالم قطتع 7 عمترة ف1 شقة عبد 

املتعلق بحفر  الرحيم بوععيد سال، 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

مستحته  البتلغة  «لهاللي»،  املدعو 

61 سحتيتر الكتئن  61 آر و  5 هكتتر و 

هالل  بني  قيتدة  هالل  بني  بجمتعة 

دائرة سيدي بحور إقليم سيدي بحور.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

بني هالل قيتدة بني هالل دائرة سيدي 

بحور إقليم سيدي بحور.

135

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة حد حرارة 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  مر�سي  هشتم  السيد 

الدار   79 رقم  ف6  زنقة   1 االدريسية 

وجلب  بحفر  املتعلق  البيضتء، 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

«قصبة»، البتلغة مستحته 2 آر وف9 

سحتيتر الكتئن بجمتعة حرارة قيتدة 

حد حرارة دائرة حرارة إقليم آسفي.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

حرارة قيتدة حد حرارة دائرة حرارة 

إقليم آسفي.

136
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب  وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

سيجري بمقر قيتدة سيدي اسمتعيل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان  بوشعيب  مقداد  السيد 

سيدي  مكرس  جمتعة  شجع  دوار 

بحفر  املتعلق  الجدادة،  اسمتعيل 

بتمللك  السقي  أجل  من  املتء  وجلب 

البتلغة  الواد»،  «أرض  املدعو 

بجمتعة  الكتئن  آر  ف1  مستحته 

مكرس قيتدة سيدي اسمتعيل دائرة 

سيدي اسمتعيل إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

مكرس قيتدة سيدي اسمتعيل دائرة 

سيدي اسمتعيل إقليم الجدادة.

137

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب   أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

مالل سيجري بمقر قيتدة أوالد فرج 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 

العحوان دوار  بلهواري  السيد احمد 

اسمتعيل  سيدي  افرج  أوالد  ابزاوة 

وجلب  بحفر  املتعلق  الجدادة، 

بتمللك املدعو  السقي  من أجل  املتء 

«الحطة»، البتلغة مستحته 1 هكتتر 

91 سحتيتر الكتئن بجمتعة  98 آر و  و 

زاوية لقواسم قيتدة أوالد فرج دائرة 

سيدي اسمتعيل إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  

زاوية لقواسم قيتدة أوالد فرج دائرة 

سيدي اسمتعيل إقليم الجدادة.

138

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

محدوب   أصدره  قرار  بموجب 
الربيع  ألم  املتئي  الحوض  وكتلة 
قيتدة  بمقر  سيجري  مالل  ببني 
ابتداء  الشمتلية  بوعزيز  أوالد 
غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   23  من 
مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
السيد محمد حطتطة العحوان دوار 
الشويرف موالي عبد هللا الجدادة، 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بتمللك املدعو «أرض الحطة»، 
51 سحتيتر  آر و  ف5  البتلغة مستحته 
الكتئن بجمتعة موالي عبد هللا قيتدة 
أوالد بوعزيز الشمتلية دائرة الجدادة 

إقليم الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  
بوعزيز  أوالد  قيتدة  موالي عبد هللا 
إقليم  الجدادة  دائرة  الشمتلية 

الجدادة.
139

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته
إعالن عن إجراء بحث

محدوب   أصدره  قرار  بموجب 
الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 
متوح  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 
 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 
مشروع  في  بحث  19ف2  احتار  فتان 
لفتئدة  الترخيص بحفر وجلب املتء، 
السيد عبد الكريم الوهتبي العحوان 
افرج،  أوالد  الفبيض  الكواملة  دوار 
أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 
«التوارس»،  املدعو  بتمللك  السقي 
البتلغة مستحته 1 هكتتر و 89 آر و91 
قيتدة  متوح  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر 
إقليم  دائرة سيدي اسمتعيل  متوح 

الجدادة.
لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة  
سيدي  دائرة  متوح  قيتدة  متوح 

اسمتعيل إقليم الجدادة.
140

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
محدوب  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع ببني  املتئي ألم  وكتلة الحوض 

شتوكة  قيتدة  بمقر  سيجري  مالل 

 ابتداء من 23 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار  العحوان  شهيد  محمد  السيد 

دائرة  الحوزية  هشتوكة  الكرارمة 

من  املتعلق بحفر وجلب املتء  ازمور، 

«ارض  املدعو  بتمللك  السقي  أجل 

هكتتر   1 البتلغة مستحته  الحطة»، 

بجمتعة  الكتئن  سحتيتر   6 ار   14

أزمور  دائرة  شتوكة  قيتدة  شتوكة 

إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

أزمور  دائرة  شتوكة  قيتدة  شتوكة 

إقليم الجدادة.

141

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

بتلجدادة  الربيع  ألم  املتئي  الحوض 

ابتداء  آسفي  بلداة  بمقر  سيجري 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر   23  من 

مشروع  في  بحث  ف2ف2  احتار  فتان 

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 GRID ENERGY COMPANY السيد

محمد  شترع  بتريز  ركن  العحوان 
األول  الطتبق  ريتن  عمترة  الختمس 

وجلب  بحفر  املتعلق  آسفي،   2 رقم 
أخرى  استعمتالت  أجل  من  املتء 

البتلغة  القرطة  بالد  املدعو  بتمللك 

الكتئن  سحتيتر   59 ار   67 مستحته 

عمتلة  آسفي  بتشوية  آسفي  ببلداة 

آسفي.

بلداة  بمقر  امللف  وضع  ام  لقد 

آسفي بتشوية آسفي عمتلة آسفي.

142

محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
رحمون  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2 إلى غتاة  9 ديسمبر  ابتداء من 

بحث في مشروع  19ف2  ديسمبر   18

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد خوبتن لحسن العحوان اجزئة 
الجدادة،   44 رقم   8 محطقة  املحتر 

أجل  من  املتء  وجلب  بحفر  املتعلق 

حيط  «ارض  املدعو  بتمللك  السقي 

البتلغة  الحفرة»،  وارض  بتلرحتل 

الكتئن  سحتيتر  ف2  ار   29 مستحته 

أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد  بجمتعة 
إقليم  الحوزية  دائرة  رحمون 

الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد 

دائرة الحوزية إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 
رحمون  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2 إلى غتاة  9 ديسمبر  ابتداء من 

بحث في مشروع  19ف2  ديسمبر   18

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العحوان  هللا  عبد  الهول  ابو  السيد 

 12 الرقم  الشوفتني  احمد  درب 

املتء  وجلب  بحفر  املتعلق  أزمور، 

«بالد  من أجل السقي بتمللك املدعو 

 25 ار   54 البتلغة مستحته  جحتن»، 
سحتيتر الكتئن بجمتعة أوالد رحمون 

الحوزية  دائرة  رحمون  أوالد  قيتدة 

إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 
رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد 

دائرة الحوزية إقليم الجدادة.
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محدوبية وكتلة الحوض املتئي ألم الربيع

نظتم امليته

إعالن عن إجراء بحث
بموجب قرار أصدره محدوب وكتلة 

ببني مالل  الربيع  املتئي ألم  الحوض 

رحمون  أوالد  قيتدة  بمقر  سيجري 

19ف2 إلى غتاة  9 ديسمبر  ابتداء من 

بحث في مشروع  19ف2  ديسمبر   18

لفتئدة  املتء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 17 العحوان  الوردي  محمد  السيد 

 18 عمترة   16 إقتمة نهى نهى الشقة 

املتء  املتعلق بحفر وجلب  الجدادة، 

من أجل السقي بتمللك املدعو «خربة 

الحلوف»، البتلغة مستحته 1 هكتتر 

أوالد  بجمتعة  الكتئن  سحتيتر  ف8 

دائرة  رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون 

الحوزية إقليم الجدادة.

لقد ام وضع امللف بمقر جمتعة 

رحمون  أوالد  قيتدة  رحمون  أوالد 

دائرة الحوزية إقليم الجدادة.
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1952ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

اافتقية  ذي  الدولة»  «ملك  املسمى 

والختص  العتم  القطتع  بين  شراكة 

املتواجد  ف526  رقم  مشروع 

بتلجمتعة الترابية اات ميمون، دائرة 

الخميستت،  إقليم  الخميستت، 

19ف2  ديسمبر   31 اتريخ  من  ابتداء 

بحث علني  ف2ف2  احتار  ف1  إلى غتاة 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقبين وجلب املتء منهمت من أجل سقي 

شركة  لفتئدة  هكتترات   5 مستحة 

في   STE DOMAINE ZYATI SARL

شخص ممثلهت القتنوني.
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر  9 بتتريخ   19/1934ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

الرسم  ذي   «II «كستب  املسمى 

ف4ف61ف5/1ف    رقم  العقتري 

سيدي  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

سليمتن مول الكيفتن، دائرة احواوز 

من  ابتداء  مكحتس،  إقليم  مكحتس، 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  اتريخ 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه  املتء 

2,6838 هكتترا لفتئدة السيد حسين 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  ادريس 

.D168945 الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   ف19/195ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

اافتقية  ذي  الدولة»  «ملك  املسمى 

والختص  العتم  القطتع  بين  شراكة 

املتواجد   13174 رقم  مشروع 

نعمتن،  آات  الترابية  بتلجمتعة 

الحتجب،  إقليم  الحتجب،  دائرة 

19ف2  ديسمبر   31 اتريخ  من  ابتداء 

بحث علني  ف2ف2  احتار  ف1  إلى غتاة 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املتء محه من أجل ازويد 

وسقي مستحة  بتملتء  التبراد  محطة 

 STE شركة  لفتئدة  هكتترا  ف1,596 

TOP PHYTO SARL AU في شخص 

ممثلهت القتنوني.
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1949ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

عقد  ذي  «بولحتفت»  املسمى 

سبتمبر   26 و   5 بتتريخ  محرر  بيع 

الترابية  بتلجمتعة  املتواجد  19ف2 

إقليم  أكوراي،  دائرة  جيري،  راس 

 31 اتريخ  من  ابتداء  الحتجب، 

احتار  ف1  غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

الترخيص بإنجتز بئر وجلب املتء محه، 

 2,2867 مستحة  سقي  أجل  من 

هكتترات لفتئدة السيد محى محمد 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.D69ف7ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر  11 بتتريخ   19/1955ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

ذي شهتدة   «1 «فدان الدار  املسمى 

املتواجد  ف16/6498  رقم  امللكية 

عالل  سيدي  الترابية  بتلجمتعة 

إقليم  الخميستت،  دائرة  املصدر، 

فتان  اتريخ  من  ابتداء  الخميستت، 

احتار ف2ف2 إلى غتاة ف1 احتار ف2ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

محه من أجل  املتء  بئر وجلب  بإنجتز 

لفتئدة  هكتتر   1 مستحة  سقي 

السيد راا�سي سهتم الحتمل لبطتقة 

.A758573 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر  11 بتتريخ   19/1954ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

ذي  الرويضتت»  «فدان  املسمى 

صحيفة   231 بعدد  ضمن  شراء 

الترابية  بتلجمتعة  املتواجد   293

إقليم  ايفلت،  دائرة  الطلبة،  مقتم 

فتان  اتريخ  من  ابتداء  الخميستت، 

احتار  ف1  غتاة  إلى  ف2ف2  احتار 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

محه  الترخيص بإنجتز بئر وجلب املتء 

هكتترا  ف7,ف  من أجل سقي مستحة 

بححيدان  محمد  السيد  لفتئدة 

لبطتقة  الحتمل  فتطمة  وبححيدان 

التعريف الوطحية AB 616527 ورقم 

.AB154816
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر  11 بتتريخ   19/1957ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

املسمى «الخلوة» ذي الرسم العقتري 

بتلجمتعة  املتواجد   81/1566 رقم 

الترابية عين الجوهرة، دائرة ايفلت، 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

احتار  ف1  إلى غتاة  19ف2  فتان احتار 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

محه  الترخيص بإنجتز بئر وجلب املتء 

هكتترا   7 مستحة  سقي  أجل  من 

ميلود  اليوسفي  السيد  لفتئدة 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.XA25925

152



3ف4 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر  11 بتتريخ   19/1958ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

ذي عقد شراء  «افرنتكوش»  املسمى 

املتواجد   397 ص   266 بعدد  ض 

الجوهرة،  عين  الترابية  بتلجمتعة 

 ، الخميستت  إقليم  ايفلت،  دائرة 

19ف2  احتار  فتان  اتريخ  من  ابتداء 

بحث علني  ف2ف2  احتار  ف1  إلى غتاة 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  محه  املتء  وجلب  بئر 

هكتترا لفتئدة السيد  ف1,8  مستحة 

لزبط الحتج الحتمل لبطتقة التعريف 

.XA26219 الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر  11 بتتريخ   19/1959ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

N°DCT/ عدد  صفقة»  «ذي 

CONSTRUCTION RNC ZOUMI/

املتواجد   FDR/OZ/269-19

دائرة  ملجتعرة،  الترابية  بتلجمتعة 

وزان، إقليم وزان ، ابتداء من اتريخ 

احتار  ف1  إلى غتاة  19ف2  فتان احتار 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

من واد ورغة  الترخيص بجلب املتء 

 STE G.M.K.A. TRAV لفتئدة شركة 

القتنوني  ممثلهت  شخص  في   SARL

واد  حي   16 زنقة   128 ب  الستكن 

فتس، فتس.
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر  11 بتتريخ   19/1956ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

«الربيعية» ذي مطلب رقم 81/1917 

87ف81/5  رقم  امللكية  وشهتدة 

عين  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

إقليم  ايفلت،  دائرة  الجوهرة، 

فتان  اتريخ  من  ابتداء  الخميستت، 

احتار ف2ف2 إلى غتاة ف1 احتار ف2ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجتز ثقب وجلب املتء محه، من أجل 

لفتئدة  هكتترا  ف3,8  مستحة  سقي 

السيد حبتش نعيمة الحتمل لبطتقة 

.XA11663 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1944ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

«فدان مبروكة» ذي الرسم العقتري  

املتواجد بتلجمتعة  884ف81/1  رقم 

الترابية عين الجوهرة، دائرة ايفلت، 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

احتار  ف1  إلى غتاة  19ف2  يسمبر   31

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

الترخيص بإنجتز بئر وجلب املتء محه، 

هكتترا   3,35 من أجل سقي مستحة 

الحتمل  زينب  عطي  السيد  لفتئدة 

.XA9137 لبطتقة التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1943ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

ذي الرسم العقتري رقم  «الحتطقي» 

بتلجمتعة  املتواجد  فف69/1429 

عين  بتشوية  الشقف،  عين  الترابية 

يعقوب،  موالي  إقليم  الشقف، 

19ف2  يسمبر   31 اتريخ  من  ابتداء 

بحث علني  ف2ف2  احتار  ف1  إلى غتاة 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املتء محه، من أجل سقي 

السيد  لفتئدة  هكتترا   2 مستحة 

لبطتقة  الحتمل  محمد  الحتطقي 

.C3361التعريف الوطحية 7ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1946ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

العقتري  الرسم  ذي  ميلود»  «ملك 

بتلجمتعة  املتواجد   81/536 رقم 

دائرة  اولحسن،  علي  اات  الترابية 

ابتداء  الخميستت،  إقليم  ايفلت، 

من اتريخ 31 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

بحث علني في شأن  ف2ف2  احتار  ف1 

مشروع الترخيص بحفر بئران وجلب 

مستحة  أجل سقي  من  منهمت،  املتء 

ف2,222 هكتترا لفتئدة السيد بويداة 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  الحسين 

.XA49251 الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1945ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

«جعبوب» ذي مطلب رقم 81/1898 

عين  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

إقليم  ايفلت،  دائرة  الجوهرة، 

 31 اتريخ  من  ابتداء  الخميستت، 

احتار  ف1  غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

املتء،  وجلب  ثقب  بإنجتز  الترخيص 

هكتترا     2,15 من أجل سقي مستحة 

ورانية  ااة  كرفتتي  السيد  لفتئدة 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  كرفتتي 

.AD251126 و AD3الوطحية 4ف93ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1948ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

العقتري  الرسم  ذي  البير»  «شعبة 

املتواجد بتلجمتعة  ف16/4597  رقم 

ايفلت،  دائرة  متلك،  اات  الترابية 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

ف1 احتار  19ف2 إلى غتاة  31 ديسمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب  بإنجتز  الترخيص 

محه، من أجل سقي مستحة 8665,ف 

هكتترا لفتئدة السيد حيضرة عدنتن 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  نتجم 

.CV8الوطحية 215فف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1947ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

العقتري  الرسم  ذي  الشترف»  «بئر 

املتواجد بتلجمتعة  729ف16/6  رقم 

دائرة  الترابية سيدي عالل املصدر، 

الخميستت،  إقليم  الخميستت، 

19ف2  ديسمبر   31 اتريخ  من  ابتداء 

بحث علني  ف2ف2  احتار  ف1  إلى غتاة 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املتء محه، من أجل سقي 

لفتئدة  هكتترا  ف1,785  مستحة 

الحتمل  املصطفى  لكزيط  السيد 

.A31653 لبطتقة التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر ف1  بتتريخ   19/1951ف2 

الذي سيجري بتلعقتر املسمى  19ف2 

الرسم  ذي   25 علي  م  «تعتونية 

املتواجد  ف16/1514»  العقتري رقم 

بتلجمتعة الترابية اات ميمون، دائرة 

الخميستت،  إقليم  الخميستت، 

19ف2  ديسمبر   31 اتريخ  من  ابتداء 

بحث علني  ف2ف2  احتار  ف1  إلى غتاة 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املتء محه، من أجل سقي 

السيد  لفتئدة  هكتترا   1 مستحة 

لبطتقة  الحتمل  سويحة  الحسن 

.X289831 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض املتئي لسبو رقم 19/1953ف2 

الذي  19ف2  ديسمبر  ف1  ح.ج بتتريخ 

هراس  املسمى  العقتر  على  سيجرى 

املحراث ذي عقد مقتسمة ض بعدد 

بتلجمتعة  املتواجد  ف49  ص  ف41 

دائرة ايفلت،  الترابية مقتم الطلبة، 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

ف1 احتار  19ف2 إلى غتاة  31 ديسمبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

محه  املتء  بئر وجلب  الترخيص بحفر 

هكتترات   2 أجل سقي مستحة  من 

الحتمل  فتطمة  فقير  السيد  لفتئدة 

.G9لبطتقة التعريف الوطحية 861ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 ح.ج بتتريخ  19ف1927/2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

املسمى األمة ذي شهتدة امللكية عدد 

بتلجمتعة  املتواجد   ،41/38238

احمد،  بن  اوسف  سيدي  الترابية 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

 من اتريخ ف3 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب  وجلب 

 5 أجل سقي مستحة  محه من  املتء 

هكتتر لفتئدة السيد العسري محمد 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.C247983

164

وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 ح.ج بتتريخ  19ف1932/2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

عقد  ذي  لغسول  ايزي  املسمى 

املتواجد   ،41 بعدد  ضمن  شراء 

دائرة  اتزوطة،  الترابية  بتلجمتعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غتاة إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   اتريخ 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب  وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه  املتء 

66ف15.3 هكتترا لفتئدة السيد كتني 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  محمد 

.X54الوطحية 32ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 ح.ج بتتريخ  19ف1926/2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

شهتدة  ذي  جمتعية  أرض  املسمى 

االستغالل عدد 19ف33/2، املتواجد 

دائرة  كيكو،  الترابية  بتلجمتعة 

من  ابتداء  اوليمتن،  إقليم  بوملتن، 

غتاة إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   اتريخ 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

ثقب  بإنجتز  الترخيص  مشروع 

سقي  أجل  من  محه  املتء  وجلب 

لفتئدة  هكتتر  ف4.156  مستحة 

السيد اخحدجي علي الحتمل لبطتقة 

.CB116838 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض املتئي لسبو رقم 19ف2/ف191 

الذي  19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج 

فدان  املسمى  العقتر  على  سيجرى 

ذي  العطشتن  فدان لحسن وعلي( 

شراء ضمن بعدد 81 صحيفة 116، 

سيدي  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

الخميستت،  دائرة  املصدر،  عالل 

من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

غتاة إلى  19ف2  ديسمبر   26  اتريخ 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   6

مشروع الترخيص بإنجتز بئر  وجلب 

املتء محه من أجل سقي مستحة ف8.ف 

هكتتر لفتئدة السيد الحجوجي عبد 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  السالم 

.X47924 الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 ح.ج بتتريخ  19ف1929/2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

ذي شهتدة امللكية   1 املسمى كرادي 

عدد ف59/1323، املتواجد بتلجمتعة 

دائرة  جحجوح،  سبت  الترابية 

من  ابتداء  إقليم الحتجب،  أكوراي، 

غتاة إلى  19ف2  ديسمبر  ف3   اتريخ 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

مشروع الترخيص بإنجتز بئر  وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه  املتء 

السيد  لفتئدة  هكتترات   4.1916

لبطتقة  الحتمل  العربي  كرادي 

.D55957 التعريف الوطحية

168
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 ح.ج بتتريخ  19ف1912/2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

شهتدة  ذي  ابخحتنس  املسمى 

املتواجد   ،41/46969 عدد  امللكية 

دائرة  العحوصر،  الترابية  بتلجمتعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غتاة إلى  19ف2  ديسمبر   26  اتريخ 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   6

ثقب   بإنجتز  الترخيص  مشروع 

سقي  أجل  من  محه  املتء  وجلب 

مستحة 6474.ف هكتترا لفتئدة طيبي 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  اسمتعيل 

.CB252964 الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 19/1911ف2 

الذي  ديسمبر19ف2  5ف  بتتريخ 

عين  «راس  املسمى  بتلعقتر  سيجرى 

 287 البغتلة» ذي شراء ضمن بعدد 

بتلجمتعة  املتواجدة    386 صحيفة 

ايفلت،  دائرة  متلك،  اات  الترابية 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  اقليم 

26  ديسمبر  19ف2  الى غتاة 6 احتار 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب  بتنجتز  الترخيص 

محه، من أجل سقي مستحة 1 هكتتر 

لفتئدة السيدة عتشور غزالن الحتمل 

رقم  الوطحية  التعـــــــــــريف  لبطتقة 

.K278693
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج/19/1916ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

املسمى «فدان سيفغول» ذي موجب 

1ف  صحيفة  1ف  ملكية ضمن بعدد 

كحدر  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

إقليم  دائرة صفرو،  اخيتر،  سيدي 

26 ديسمبر  ابتداء من اتريخ  صفرو، 

بحث  ف2ف2  احتار   6 إلى غتاة  19ف2 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجتز ثقب وجلب املتء محه من أجل 

سقي مستحة 1,7984 هكتترا لفتئدة 

لبطتقة  الحتمل  رحتلي  رحو  السيد 

.C85673 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج/19/1914ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

شهتدة  ذي   «17 «الحسنية  املسمى 

املتواجد  ف41/438  عدد  امللكية 

سيدي  كحدر  الترابية  بتلجمتعة 

إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  اخيتر، 

ابتداء من اتريخ 26 ديسمبر 19ف2 إلى 

غتاة 6 احتار ف2ف2 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي مستحة  محه من  املتء 

الزهواني  السيدة  لفتئدة  هكتترات 

لبطتقة  الحتملة  معهت  ومن  حتدة 

.CB274173 التعريف الوطحية رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/19/1941ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

ذي مطلب  «فدان ازويتيحة»  املسمى 

16/36839 املتواجد بتلجمتعة  عدد 

الخميستت،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

احتار   9 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

محه  الترخيص بإنجتز بئر وجلب املتء 

هكتترا   1 مستحة  سقي  أجل  من 

العزيز  عبد  الزاوية  السيد  لفتئدة 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.X142354 رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/18/1942ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

عقد  ذي  احرون»  «بتورز  املسمى 

اوليو  ف1  مصتدق عليه بتتريخ  كراء 

الترابية  بتلجمتعة  املتواجد  19ف2 

بوملتن،  إقليم  بوملتن،  دائرة  كيكو، 

19ف2  ديسمبر  ف3  اتريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  ف2ف2  احتار   9 غتاة  إلى 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

محه من أجل سقي  ثقب وجلب املتء 

لفتئدة  هكتترا  524ف,2  مستحة 

السيد خمجتن مراد الحتمل لبطتقة 

.CD413646 التعريف الوطحية رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/ف19/194ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

ذي  الشترف»  بئر  «فدان  املسمى 

393ف16/6  عدد  العقتري  الرسم 

سيدي  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

الخميستت،  دائرة  املصدر،  عالل 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

احتار   9 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب  بإنجتز  الترخيص 

 1,43 مستحة  سقي  أجل  من  محه 

حدو  لكزيط  السيد  لفتئدة  هكتترا 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.A29761 رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/19/1939ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

فالحية  أرضية  «قطعة  املسمى 

زرزور  بمنزل  الواقعة  الختمسة» 

اشهتد  رسم  ذي  تغونة  دوار  بمزارع 

املتواجد   497 بعد  ض  بتالستغالل 

دائرة  امروت،  الترابية  بتلجمتعة 

ابتداء  شفشتون،  إقليم  برد،  بتب 

غتاة  إلى  ف2ف2  احتار   3 اتريخ  من 

بحث علني في شأن  ف2ف2  احتار   13

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

املتء محه من أجل سقي مستحة ف4,ف 

هكتترا لفتئدة السيد اليحو�سي مرزوق 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.LC9223 رقم

176
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/19/1938ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

فالحية»  أرضية  «قطعة  املسمى 

الواقعة بمنزل االزيتنبدوار تغونة ذي 

بعدد  ض  بتالستغالل  اشهتد  رسم 

الترابية  بتلجمتعة  املتواجد   496

إقليم  برد،  بتب  دائرة  امروت، 

احتار   3 من اتريخ  ابتداء  شفشتون، 

ف2ف2 إلى غتاة 13 احتار ف2ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجتز ثقب وجلب املتء محه من أجل 

سقي مستحة 1 هكتترا لفتئدة السيد 

اليحو�سي عبد العتلي الحتمل لبطتقة 

.L182115 التعريف الوطحية رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

 9 بتتريخ  ح.ج/19/1937ف2 

على  سيجرى  الذي  19ف2  ديسمبر 

اوحرضتن»  «اكلني  املسمى  العقتر 

 265 ص   421 عدد  كراء  عقد  ذي 

آات  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

اتوجطتت،  عين  دائرة  بوبيدمتن، 

اتريخ  من  ابتداء  الحتجب،  إقليم 

احتار   9 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر  ف3 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب  بإنجتز  الترخيص 

محه من أجل سقي مستحة 17,4198 

هكتترا لفتئدة السيد الريوش محمد 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.D464733 رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 بتتريخ  ح.ج/19/1931ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

«بالد الكداة وكداة الحتج»  املسمى 

7ف1 ص  ذي عقدي شراء ض بعدد 

98 و ض بعدد 6ف1 ص 97  املتواجد 

بتلجمتعة الترابية سيدي اوسف بن 

إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  احمد، 

ابتداء من اتريخ ف3 ديسمبر 19ف2 إلى 

غتاة 9 احتار ف2ف2 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه  املتء 

2ف4ف,1 هكتترا لفتئدة السيد بوزيدة 

التعريف  لبطتقة  الحتمل  الدان  عز 

.B13987الوطحية رقم ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/19/1936ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

الرسم  ذي   «2 «اوحجو  املسمى 

املتواجد   67/9948 عدد  العقتري 

دائرة  إقدار،  الترابية  بتلجمتعة 

ابتداء  الحتجب،  إقليم  الحتجب، 

من اتريخ ف3 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه  املتء 

السيدة  لفتئدة  هكتترا  ف13,5 

فتطمة الزهراء يسين وبوعزة اوحجو 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.A14544 و A1رقم 3666ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 8ف19/19ف2 

الذي  19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ 

سيجرى بتلعقتر املسمى «راس سيدي 

محمد العسري» ذي شهتدتي امللكية 

رقم 6ف81/29 و81/4758 املتواجدة 

بتلجمتعة الترابية مقتم الطلبة، دائرة 

ايفلت، اقليم الخميستت، ابتداء من 

الى غتاة  19ف2   ديسمبر     26 اتريخ 

بحث في شأن  علني   ف2ف2  احتار   6

مشروع الترخيص بتنجتز ثقب  وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه،  املتء 

اليزالي  السيد   لفتئدة  هكتتر  ف2.4 

لبطتقة  الحتمل  معه  ومن  ميلود 

.X8التعـــــــــــريف الوطحية رقم ف5ف1ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 9ف19/19ف2 

الذي  19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ 

«العليمة»  املسمى  بتلعقتر  سيجرى 

 6/32951 رقم  العقتري  الرسم  ذي 

اات  الترابية  بتلجمتعة  املتواجدة 

ايفلت،  دائرة  الحجتمة،  بويحيى 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  اقليم 

26  ديسمبر  19ف2  الى غتاة 6 احتار 

بحث في شأن مشروع  علني   ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب   بتنجتز  الترخيص 

 3 مستحة  سقي  أجل  من  محه، 

هكتتر لفتئدة السيد اسميمو محمد  

الوطحية  التعـــــــــــريف  لبطتقة  الحتمل 

.XA37573 رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 3ف19/19ف2 

الذي  19ف2  ديسمبر   5 بتتريخ 

«بوسكو1  املسمى  بتلعقتر  سيجرى 

بنسعيد   + بوستكو   +  2 بوستكو   +

 16/38929 رقم  امللكية  ذي شهتدة 

 1622475 رقم  التحفيظ  مطلب 

71ف16/25  رقم  التحفيظ  مطلب 

 81/5811 رقم  امللكية  شهتدة   +

 16/32975 رقم  امللكية  شهتدة   +

الترابية سيدي  بتلجمتعة  املتواجدة 

اقليم  ايفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

  26 اتريخ  من  ابتداء  الخميستت، 

احتار   6 غتاة  الى  19ف2   ديسمبر  

بحث في شأن مشروع  علني   ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب   بتنجتز  الترخيص 

محه، من أجل سقي مستحة 3 هكتتر 

لفتئدة السيد زوكي بنسعيد الحتمل 

رقم  الوطحية  التعـــــــــــريف  لبطتقة 

.A152158
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 6ف19/19ف2 
بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2 الذي سيجرى 

ذي  املصتبن  فدان  املسمى  بتلعقتر 

ص   176 برقم  ض  مخترجة  عقد 

الترابية  بتلجمتعة  املتواجدة   246

الخميستت،  دائرة  الطلبة،  مجمع 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  اقليم 

26  ديسمبر  19ف2  الى غتاة 6 احتار 

بحث في شأن مشروع  علني   ف2ف2 

املتء  وجلب  بئر    بتنجتز  الترخيص 

ف5.ف   مستحة  سقي  أجل  من  محه، 

الحسن  بوهو  السيد  لفتئدة  هكتتر 

الوطحية  التعـــــــــــريف  لبطتقة  الحتمل 
.X145748 رقم
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7ف4 الجريدة الرسميةعدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2) 

وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

19/1917ف2 بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2 

«احيت  الذي سيجرى بتلعقتر املسمى 

4 ذي  شهتدة امللكية رقم 67/11849   

اات  الترابية  بتلجمتعة  املتواجدة 

اتوجدات،  عين  دائرة  بوبيدمتن،  

اتريخ  من  ابتداء  الحتجب،  اقليم 

26  ديسمبر  19ف2  الى غتاة 6 احتار 

بحث في شأن مشروع  علني   ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب  بتنجتز  الترخيص 

محه، من أجل سقي مستحة 88ف4.5  

الغربي  السيد  لفتئدة  هكتترات 

املصطفى الحتمل لبطتقة التعـــــــــــريف 

.D138551 الوطحية رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
بموجب قرار أصدراه مدارة وكتلة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 19/1918ف2 

بتتريخ 5 ديسمبر 19ف2 الذي سيجرى 

بتلعقتر املسمى فدان حدو عمر ذي 

  16/36892 رقم  التحفيظ  مطلب  

الترابية  بتلجمتعة  املتواجدة 

الخميستت،  دائرة  الصفتصيف، 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  اقليم 

26  ديسمبر  19ف2  الى غتاة 6 احتار 

بحث في شأن مشروع  علني   ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب   بتنجتز  الترخيص 

محه، من أجل سقي مستحة ف2.921  

الدان  نور  السيد  لفتئدة  هكتترات 

الحتمل  بحمتن  وفتضمة  الحتصري 

رقم  الوطحية  التعـــــــــــريف  لبطتقة 

.Y276115 و A657224
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

وكتلة الحوض املتئي لسبو رقم ح.ج 

ديسمبر   5 بتتريخ  19/1913ف2 

الذي سيجرى بتلعقتر املسمى  19ف2 

برقم  ض  كراء  عقد  ذي  بوفلوس  

وملحق اصالحي لعقد   92 ص   129

املتواجدة   117 158ص  ض  كراء 

دائرة  اقدار،  الترابية  بتلجمتعة 

الحتجب، اقليم الحتجب، ابتداء من 

الى غتاة  19ف2   ديسمبر     26 اتريخ 

بحث في شأن  علني   ف2ف2  احتار   6

مشروع الترخيص بتنجتز بئر   وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه،  املتء 

هكتترات لفتئدة السيد بتلغرابي    4

التعـــــــــــريف  لبطتقة  الحتمل  محمد  

.D954444 الوطحية رقم
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج19/1915ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

امللكية  ذي شهتدة   1 املسمى جمتلي 

5/55723ف املتواجد بتلجمتعة  عدد 

أكوراي  دائرة  جحجوح،  الترابية 

 26 من اتريخ  إقليم الحتجب ابتداء 

ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 6 احتار ف2ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجتز ثقب وجلب املتء  محه من أجل 

لفتئدة  هكتترات   5 مستحة  سقي 

السيد لكريمي عبد السالم ومن معه 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.S68245
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.جفف19/19ف2 

املتواجد  بتلعقتر  سيجري  19ف2 

دائرة  بتلجمتعة الترابية بني فراسن، 

من  ابتداء  اتزة   إقليم  أمليل،  واد 

 6 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر   26 اتريخ 

مشروع  شأن  في  بحث  ف2ف2  احتار 

الترخيص بجلب املتء من واد بورداة 

 STE BEL MEKKI شركة  لفتئدة 

في   HASSAN ET FILS SARL AU

شخص ممثلهت القتنوني الستكن ب 

22 شترع شفشتون املداحة الجدادة 

مكحتس.
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 وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ج5ف19/19ف2 

املسمى  بتلعقتر  سيجري  19ف2 

امللكية  شهتدة  ذي   2 الخير  مفتتح 

4ف67/226 املتواجد بتلجمتعة  عدد 

عين  دائرة  هللا  حرز  آات  الترابية 

ابتداء  الحتجب  إقليم  اتوجدات 

إلى  19ف2  ديسمبر   26 اتريخ  من 

شأن  في  بحث  ف2ف2  احتار   6 غتاة 

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه  املتء 

السيد  لفتئدة  7,4999هكتترات 

لبطتقة  الحتمل  املقيدم  أحمد 

.Z21416 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج7ف19/19ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

املسمى فدان علي وسعيد ذي مطلب 

املتواجد  19ف2  ف16/3832  عدد 

بتلجمتعة الترابية اات ادان،  قيتدة، 

دائرة الخميستت إقليم الخميستت، 

ابتداء من اتريخ 26 ديسمبر 19ف2 إلى 

غتاة 6 احتار ف2ف2 بحث علني في شأن 

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

 5 محه من أجل  سقي مستحة  املتء  

هكتترات  لفتئدة السيد العداوي طه 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل 

.XA91131
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر    5 بتتريخ  ح.ج94ف19/1ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

املسمى أمجوج ذي شراء ضمن بعدد 

الترابية  بتلجمتعة  املتواجد   231

إقليم  دائرة الخميستت،  اات ادان، 

 26 اتريخ  من  ابتداء  الخميستت، 

ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 6 احتار ف2ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

محه من أجل   بتنجتز بئر وجلب املتء  

املتشية  وإرواء  املنزلي  اإلستعمتل 

3,ف هكتترا بتلتحقيط  وسقي مستحة 

الحسين  الداودي  السيد  لفتئدة 

الوطحية  التعريف  لبطتقة  الحتمل  

 .X254733
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عدد 5592 - 5 جمتدى األولى 1441  فتان احتار ف2ف2)الجريدة الرسمية 8ف4  

وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج19/1921ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

وسفيتن   2 بنشتمة  ملك  املسمى 

امللكية  شواهد  ذي  بنشتمة   وملك 

و16/49143   16  /43916 عدد 

بتلجمتعة  املتواجد  و16/18325 

الترابية عين الجوهرة، دائرة ايفلت، 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  إقليم 

احتار   6 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب  بإنجتز  الترخيص 

محه  من أجل سقي مستحة 4,3867 

الزين  السيدة  لفتئدة  هكتترات 

السعداة ومن معهت الحتملة  لبطتقة 

.X1التعريف الوطحية 553فف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج19/1922ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

املسمى سيدي الستان P1 ذي شهتدة 

املتواجد  ف16/3245  عدد  امللكية 

بتلجمتعة الترابية عين الجوهرة دائرة 

ابتداء  الخميستت،  إقليم  ايفلت، 

من اتريخ 26 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   6

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

املتء  محه من أجل سقي مستحة ف3,8 

لفتئدة السيد السعدي عبد  هكتتر  

لبطتقة  الحتمل  معه   ومن  العزيز 

.XA24338 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة   أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج1ف19/19ف2 

العقتر  على  سيجري  الذي  19ف2 

ذي  معمري  اتعيستويت  املسمى 

 471 بعدد  ض  شراء  نظير  عقدي 

 379 ص  9ف4  وض بعدد   435 ص 

ازكيت  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

ابتداء  إقليم إفران،   بتشوية إفران، 

من اتريخ 26 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   6

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

 5 محه من أجل سقي مستحة  املتء  

مسفر  اونس  السيد  لفتئدة  هكتترا 

وعبد املجيد مسفر  الحتمالن لبطتقة 

C513التعريف الوطحية 741ف

.C515745و

195

وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

 5 بتتريخ  ح.ج/ف19/192ف2 

على  سيجرى  الذي  19ف2  ديسمبر 

شهتدة  ذي  «امتشت  املسمى  العقتر 

املتواجد   «16/68559 عدد  امللكية 

الصفتصيف،  الترابية  بتلجمتعة 

اتريخ  من  ابتداء  الخميستت،  دائرة 

احتار   6 إلى غتاة  19ف2  ديسمبر   26

مشروع  شأن  في  علني  بحث  ف2ف2 

املتء  وجلب  ثقب  بإنجتز  الترخيص 

محه من ازويد معصرة الزيتون بتملتء 

 STE SFASSIF OLEA لفتئدة  شركة 

SARL في شخص ممثلهت القتنوني.
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 بتتريخ  ح.ج/ف19/193ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

والسححوني   1 «السححوني  املسمى 

عدد  امللكية  شهتدتي  ذي   2

5/156195ف  وعدد  5/156194ف 

مجتط،  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

دائرة احواز مكحتس،إقليم مكحتس، 

19ف2  ديسمبر  ف3  اتريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  ف2ف2  احتار   9 غتاة  إلى 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  محه  املتء  وجلب  بئر 

السيدة  لفتئدة  هكتترات   2 مستحة 

لبطتقة  السححوني رشيد الحتمل ة( 

.D435215 التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   5 بتتريخ  ح.ج/2ف19/19ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

ض   شراء  رسم  ذي  لكراام  املسمى 

 82 عدد  احت   58 األمالك  بكحتش 

ازكيت،  الترابية  بتلجمتعة  املتواجد 

ابتداء  إقليم افران،  بتشوية افران، 

من اتريخ 26 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   6

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

مستحة  سقي  أجل  من  محه  املتء 

السيد ة(  لفتئدة  هكتترا   4.9429

السروت  وعزيز  السروت  ادريس 

الحتمل ة( لبطتقة التعريف الوطحية 

.D632863و D68372ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 بتتريخ  ح.ج/19/1925ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

شراء  عقد  ذي  الدار  فدان  املسمى 

املتواجد  ف46  ص   326 بعدد  ض 

بتلجمتعة الترابية اات سيبرن، دائرة 

الخميستت،  إقليم  الخميستت، 

19ف2  ديسمبر  ف3  اتريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  ف2ف2  احتار   9 غتاة  إلى 

بإنجتز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

سقي  أجل  من  محه  املتء  وجلب  بئر 

لفتئدة  هكتترات   2.7661 مستحة 

الحتمل ة(  نوفل  اجميلي  السيد ة( 

. X232548 لبطتقة التعريف الوطحية
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني

مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 بتتريخ  ح.ج/19/1928ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

املسمى حمري ذي شهتدة إدارية عدد 

املتواجد بتلجمتعة الترابية سبع   23

روا�سي، دائرة موالي يعقوب، إقليم 

ف3  اتريخ  من  ابتداء  يعقوب  موالي 

ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 9 احتار ف2ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجتز ثقب وجلب املتء محه من أجل 

لفتئدة  هكتترات   5 مستحة  سقي 

الحتمل ة(  سلطتني عالل  السيد ة( 

. S7884لبطتقة التعريف الوطحية ف

200
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 بتتريخ  ح.ج/19/1923ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

مطلب  ذي  ابصريين  فدان  املسمى 

8/16ف382 املتواجد  التحفيظ عدد 

عالل  سيدي  الترابية  بتلجمتعة 

إقليم  الخميستت،  دائرة  املصدر، 

ف3  اتريخ  من  ابتداء  الخميستت، 

ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 9 احتار ف2ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجتز ثقب وجلب املتء محه من أجل 

لفتئدة  هكتترا  ف1.ف  مستحة  سقي 

وسعيدة  الحف�سي  امتل  السيد ة( 

ابوركين الحتمل ة( لبطتقة التعريف 

. X211753و PA142الوطحية 28ف
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   6 بتتريخ  ح.ج/19/1924ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

املسمى فدان رقية ذي شهتدة امللكية  

345ف81/1 املتواجد بتلجمتعة  عدد 

الترابية اات بويحيى الحجتمة، دائرة 

ابتداء  الخميستت،  إقليم  ايفلت، 

من اتريخ ف3 ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

مشروع الترخيص بإنجتز ثقب وجلب 

 1 من أجل سقي مستحة  محه،  املتء 

هكتترا لفتئدة السيد ة( ححون فؤاد 

الحتمل ة( لبطتقة التعريف الوطحية 

. AD66281
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/19/1935ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

شهتدة  ذي  «الكريعة»  املسمى 

14 نونبر  345 بتتريخ  االستغالل رقم 

الترابية  بتلجمتعة  املتواجد  19ف2 

ااموزار كحدر،  دائرة  الشكتك،  عين 

ف3  اتريخ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

ديسمبر 19ف2 إلى غتاة 9 احتار ف2ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  محه،  املتء  وجلب  ثقب  بإنجتز 

هكتترا   3.7254 أجل سقي مستحة 

حدو  بفونتس  السيد ة(  لفتئدة 

الحتمل ة( لبطتقة التعريف الوطحية 

. CD86376
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وكتلة الحوض املتئي لسبو

ملخص قرار

افتتتح البحث العلني
مدارة  أصدراه  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املتئي  الحوض  وكتلة 

ديسمبر   9 بتتريخ  ح.ج/19/1933ف2 

العقتر  على  سيجرى  الذي  19ف2 

الرسم  ذي  «دبدوبي1»  املسمى 

املتواجد  5/62354ف  عدد  العقتري 

دائرة  يعزم،  اات  الترابية  بتلجمتعة 

من  ابتداء  إقليم الحتجب،  أكوراي، 

غتاة  إلى  19ف2  ديسمبر  ف3  اتريخ 

شأن  في  علني  بحث  ف2ف2  احتار   9

وجلب  بئر  بإنجتز  الترخيص  مشروع 

 5 من أجل سقي مستحة  محه،  املتء 

هكتترا لفتئدة السيد ة( بهرير فتطمة 

الحتمل ة( لبطتقة التعريف الوطحية 

. D52339ف
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