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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتز6 املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم وال ل5ات امل ندة إليهم.
وال تتممل اإلدارة غية م ؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 ATLAS HOSPITALITY

MOROCCO

أطلس هوسبيتاليتي موروكو
شركة م اهمة

رغسمالها : 422.462.322 درهم

املقر االجتماعي : فندق غطل2، 

امل5ار النواصر، امل5ار الدولي مممد 

 الخام2، النواصر ص.ب 101 

الدار البيضاء 2222

 السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم 30515

زيادة الرغسمال االجتماعي
بمقت�سى مداوالت الجمعية العامة 

أير العادية بتاريخ 18 ماي  222، تم :

االجتماعي  الرغسمال  في  الزيادة 

لينتقل   68.923.222 للشركة بمبلغ 

من 386.239.322 إلى 422.462.322 

 689.232 إصدار  طريق  عن  درهم 

طريق  عن  كليا  ممررة  سهم جديد 

حصص نقدية.

تخويل جميع الصالحيات الالزمة 

النهائي  للتمقيق  اإلدارة  ملجل2 

للزيادة في الرغسمال االجتماعي وتغيير 

املادة 6 من النظا6 األسا�سي.

بمقت�سى مداوالت مجل2 اإلدارة 

بتاريخ 5 يوليو  222، تم :

التمقيق النهائي لزيادة الرغسمال 

االجتماعي املقررة من طرف الجمعية 

ماي   18 بتاريخ  العادية  أير  العامة 

.222 

تغيير املادة 6 من النظا6 األسا�سي 

املتعلقة بتكوين الرغسمال االجتماعي.

تميين النظا6 األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

غأ 25  222   5 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 62 789.
من غجل التلخيص والنشر

مجل2 اإلدارة

1 P

 AEROTECHNIC

INDUSTRIES
شركة م اهمة

رغسمالها : 67.840.000 درهم

املقر االجتماعي : املن5قة الصناعية 

للخ5وط امللكية املغربية، م5ار 

 مممد الخام2، النواصر، 

الدار البيضاء

 السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم 223993

تعيين رئي2 مجل2 اإلدارة واملدير 
العا6

بمقت�سى مداوالت مجل2 اإلدارة 

بتاريخ 18 يونيو  222، تم :

تعيين ال يد فؤاد بوطيب بصفته 

رئي2 مجل2 اإلدارة عوض ال يدة 

حبيبة لقاللش امل تقيلة.

 Tommaso تسجيل استقالة ال يد

من مهامه كمدير عا6   AURIEMMA

ابتداء من فاتح غأ 25  222.

 Loic, Marie ال يد  تعيين 

العا6  املدير  بصفته   GELEBART

فاتح  من  ابتداء  سنوات  ثالث  ملدة 

ال يد  عوض  غأ 25  222، 

Tommaso AURIEMMA امل تقيل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
5 غأ 25  222 تمت  في  البيضاء 

رقم 63 789.
من غجل التلخيص والنشر

مجل2 اإلدارة

2 P

ائتمانية سوفيكاسش.6.6
SOFIGAS SARL

 رقم 38، إقامة جنان عالل، شارع طارق 

بن زياد، تمارة
مكتب املحاسبة

OPIG
ش.6.6 ش.و

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة

يوليو   5 بتاريخ  عقد  بمقت�سى 
 222 بالرباط، حيث تم وضع القانون 
التأسي�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 
ش.و  ش.6.6  الوحيد  الشريك  ذات 

مميزاتها كالتالي :
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
الشريك  ذات  امل ؤولية  ممدودة 

الوحيد ش.6.6 ش.و.
.OPIG : الت مية

الهدف االجتماعي :
األشغال املختلفة وغشغال البناء، 
غشغال الكهرباء، النجارة، الصناأة ؛
بصفة عامة كل العمليات املالية، 
مباشر  بشكل  املرتب5ة  التجارية 
الشركة  بموضوع  مباشر  أير  غو 
وكذا العمليات التي من شأنها تنمية 

الشركة.
 30 العمارة   : االجتماعي  املقر 
الشقة 8، شارع موالي غحمد لوكيلي، 

ح ان، الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
إلى  مق مة  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للحصة الواحدة اكتتبت وحررت كلها 

من طرف :
 1000 اهروي  أزالن  ال يدة 

حصة.
تعتبر  اهروي  أزالن   : الت يير 

م يرة الشركة ملدة أير ممدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير إلى 31 دي مبر من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بالرباط تمت رقم 116701 

بتاريخ 9 غأ 25  222.
عن النسخة والنص

3 P

 STE BMBA DISTRIBUTION
ET TRANSPORT

SARL
Capital :  .622.222 DHS

 Siège social à 366 JNANE
 BENSLIMANE SIDI BOUJIDA

FES
 RC : 6926  TP :  442 232

IF : 22492974
ICE : 2228939 2222264

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
غأ 25  222   5 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :
من  القانوني  الشكل  تمويل   -  1
ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى  واحد  م اهم  مع 

م ؤولية ممدودة.
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2 - بيع 3600 سهم من قبل ال يد 

التعريف  ب5اقة  مممد،  ابق�سي 

لفائدة  س22436  رقم  الوطنية 

التعريف  ب5اقة  هللا،  عبد  ابق�سي 

الوطنية رقم س372222.

بم اهمة  املال  رغس  زيادة   -  3

بمبلغ  للشركة  الجاري  الح اب 

1.000.000 درهم ليرتفع من 600.000 

درهم إلى 1.600.000 درهم.

ابق�سي مممد 242.222 درهم ؛

ابق�سي عبد هللا 1.360.000 درهم.

نظرا الستقالة ال يد ابق�سي   -  4

مممد تم تعيين ال يد ابق�سي عبد 

هللا م ير للشركة ملدة أير ممددة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بفاس  التجارية   باملحكمة 

  3699 تمت رقم  غأ 25  222   6

السجل التجاري رقم  6926.

4 P

 STE BMBA DISTRIBUTION

ET TRANSPORT
SARL AU

Capital : 622.222 DHS

 Siège social à 366 JNANE

 BENSLIMANE SIDI BOUJIDA

FES

 RC : 6926  TP :  442 232

IF : 22492974

ICE : 2228939 2222264

تأسي2
تم  غأ 25  222   4 بتاريخ 

امل ؤولية  ممدودة  شركة  تأسي2 

شريك وحيد ذات الخصائص اآلتية :

 STE BMBA DISTRIBUTION

.ET TRANSPORT

موضوع الشركة باملغرب غو الخارج :

تاجر بقالة بالجملة ؛

مقاول نقل البضائع ؛

االستيراد والتصدير.

 366 : فاس، رقم  املقر االجتماعي 

جنان بن ليمان سيدي بوجيدة.

مدة الشركة : ممددة في 99 سنة.

في  ممدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 6000 إلى  ق مت  درهم   600.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

للواحدة كلها مكتتبة وممررة كما يلي :

 600.000 مممد  ابق�سي  ال يد 

درهم.

طرف  من  ت يير  ذات  الشركة 

ال يد ابق�سي مممد ملدة أير ممددة 

له  غني5ت  التي  املها6  يقبل  والذي 

وبالتالي تصبح الشركة حاملة إلمضاء 

ابق�سي مممد بصفته م ير  ال يد 

للشركة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

من   31 في  لتنتهي  يناير  من  الفاتح 

دي مبر.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بفاس  التجارية   باملحكمة 

  3681 تمت رقم  غأ 25  222   5

السجل التجاري رقم  6926.

5 P

KLAR ENERGY
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8، 
زنقة موالي غحمد لوكيلي، ح ان، 

الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسي2 شركة  يونيو  222،   2 

ش.ذ.6.6  اينرجي»  »كالر  تممل اسم 

تتوفر على املميزات التالية :

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8، 

موالي احمد لوكيلي ح ان، الرباط.

الهدف االجتماعي :

االتجار في ال5اقة )تركيب ال5اقة) ؛

مقاول غشغال مختلفة غو البناء.

مدة االستمرار : 99 سنة.
درهم   100.000  : املال  رغس 

مق م إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما يلي :

غمين  مص5فى  ال5الب  ال يد 

500 حصة ؛

ال يد كيمل مممد 500 حصة.

الت يير : تم تعيين ال يد ال5الب 
مص5فى غمين وال يد كيمل مممد 

كم يرين للشركة ملدة أير ممدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.
لتكوين   %5 بعد اقت5اع   : األرباح 
يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء ح ب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تمت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 154013.
6 P

ILAMEX
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم
 املقر االجتماعي : زنقة رقم 22، 

حي رياض ال ال6، غكادير
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسي2 شركة  غبريل  222،   22
ش.ذ.6.6  »ايالميك2»  اسم  تممل 

تتوفر على املميزات التالية :
املقر االجتماعي : زنقة رقم 22، حي 

رياض ال ال6، غكادير.
الهدف االجتماعي :

ال ريع  البريد  نقل  في  مقاول 
البريد  وخدمات  ال ريع  الت ليم 

ال ريع وتخزين البضائع.
مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رغس 
مق م إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما يلي :
ال يد مممد العلوي 700 حصة ؛
ال يد اليزيد العلوي 300 حصة.

تم تعيين ال يد مممد   : الت يير 
أير  ملدة  للشركة  كم ير  العلوي 

ممدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.
لتكوين   %5 بعد اقت5اع   : األرباح 
يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء ح ب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تمت  بأكادير  التجارية 

التجاري رقم   482.
7 P

سيف ماركت
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

بم اهم وحيد
السجل التجاري : 48433 غكادير
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  يوليو  222   8
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ممدودة بم اهم وحيد باملواصفات 

التالية :
1 - الت مية : سيف ماركت.

- الشكل القانوني : شركة ذات   2
م ؤولية ممدودة بم اهم وحيد.

3 - الهدف : تجارة املواد الغذائية.
 23 بلوك   : االجتماعي  املقر   -  4 
شارع ورزازات، رقم 3، الحي املحمدي، 

غكادير.
5 - رغس املال : 300.000 درهم.

الشركة  ت ير   : الت يير   -  6
حمزة  لل يد  الوحيد  باإلمضاء 
التعريف  لب5اقة  الحامل  غسمالل، 

.J229333 الوطنية رقم
7 - املدة : 99 سنة.

: من فاتح  ال نة االجتماعية   -  8
يناير إلى 31 دي مبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأ 25   6 بتاريخ  التجارية ألكادير 

 222 تمت رقم 22947 .
من غجل النشر والبيان

8 P

 STE D’INGENIERIE
 INFRASTRUCTURE

TELECOMS
SIIT

ش.6.6 ذات الشريك الوحيد
شارع وإقامة املراب5ين، الشقة 57، 

ح ان، الرباط
تصفية الشركة

الشريك  قرارات  تبعا ملحضر   -  I
يو6  بالرباط  املؤرخ   الوحيد 
قرر الشريك الوحيد  غبريل  222   8
 STE D’INGENIERIE لشركة 
 INFRASTRUCTURE TELECOMS
SIIT شركة ممدودة امل ؤولية ذات 

الشريك الوحيد في التصفية ما يلي :
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ح ابات  على  املصادقة   -  1
ذات  ش.6.6   SIIT لشركة  التصفية 
التصفية  طور  في  الوحيد  الشريك 
طرفه  من  املنجزة  األشغال  وكذلك 
تا6  إبراء  ومنمه  املصفي  بصفته 

ونهائي عليها.
2 - إنهاء غعمال التصفية واإلقرار 
بأن شركة SIIT ش.6.6 ذات الشريك 

الوحيد مصفاة كليا.
II - اإليداع القانوني : تم بالسجل 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالرباط يو6 فاتح يوليو  222 تمت 

الرقم 2899  .
9 P

COUNTRY CHICKEN
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة شريك وحيد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : غوال 
تم  يونيو  222،   10 بالرباط بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6  وضع 
املميزات  ذات  املحدودة  امل ؤولية 

املبينة فيما يلي :
تشيكن  كانتري   : الت مية 

.COUNTRY CHICKEN
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة شريك وحيد.

الغاية من الشركة هي : سناك.
املقر : 4 3038 حي الوفاق، تمارة.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسي ها النهائي.
 100.000  : الجماعي  املال  رغس 

درهم املوزع كما يلي :
حميدينو  ال ال6  عبد  ال يد 

100.000 درهم 1000 حصة.
ت ير الشركة من طرف   : اإلدارة 
ال يد عبد ال ال6 حميدينو بصفته 
امل ير القانوني الوحيد للشركة ملدة 

أير ممددة.
ال نة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إلى متم دي مبر.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
تمت  بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 
يوليو  222    9 بتاريخ   6181 رقم 

سجل تجاري رقم 33827 .
10 P

SERVICE MEDICAL SANTE
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : غوال 

تقرر  يونيو  222   29 بتاريخ   ب ال 

ما يلي :

زنقة   106 الشركة من  نقل مقر 

بوسيجور  األول  ال5ابق  الن رين 

التالي  العنوان  إلى  البيضاء  الدار 

كيش   64 رقم  التجاري  املركز   :

االوداية، تمارة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تمت رقم  غأ 25  222   5 بتاريخ 

.789 7 

11 P

 ADDAHAN  & AL HAMRANI

GROUPE
SARL AU

54، زنقة تان يفت رقم 1 غكدال 

الرباط

تأسي2 شركة ممدودة امل ؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

تأسي2  تم  يوليو  222    2 بتاريخ 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي :

  ADDAHAN«  : الشركة  ت مية 

AL HAMRANI GROUPE &» شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : القيا6 بجميع 

األنش5ة الزراعية.

إدارة وتشغيل املزارع.

استيراد وتصدير وت ويق وتوزيع 

املنتجات الزراعية والصناعية.

زنقة   ،54  : االجتماعي  املقر 

تان يفت رقم 1 غكدال الرباط.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة ماعدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل إلى 

31 دي مبر  222.

رغسمال الشركة : رغسمال الشركة 
 1000 إلى  مق مة  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
طرف  من  كلها  ممررة  الواحدة 
الشريك الوحيد ال يد عبد هللا علي.
من  م يرة  الشركة   : الت يير 
طرف ال يد عبد هللا علي ملدة أير 

ممدودة.
الربح  من   %5 تقت5ع   : األرباح 
لتكوين االحتياط القانوني ما دا6 هذا 
األخير اقل من عشر الرغسمال يق م 
الباقي على الحصص بعد إزالة القيم 
املنقولة من جديد او املخصصة ألي 

احتياطي على ح ب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 
غأ 25   4 التجارية بالرباط بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  تمت   222 

. 23949
بمثابة مقت5ف وبيان

12 P

TPG EDDOU
SARL AU

شركة ممدودة امل ؤولية ذات 
شريك وحيد

رغسمالها 500.000 درهم
مقرها االجتماعي : حي النهضة 1 

عمارة 22 شقة 2 تمارة
 2 بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ 
يونيو 222  تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالية :
TPG EDDOU SARL-  : الت مية 

.AU
الشكل القانوني : شركة ممدودة 

امل ؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض االجتماعي بإيجاز: 

إنشاءات  غو  غعمال  مقاول 
مختلفة.

وصيانة  وم اعدة  وتأجير  بيع 
غو  الجديدة   BTP البناء  معدات 

امل تعملة.
اإلستيراد و التصدير.

املـدة حددت في 99 سنة.
النهضة  حي    : االجتماعي  املقر 

1عمارة 22 شقة 2 تمارة.

درهم   500.000  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   5000 إلى  مق مة 

100 درهم للحصة الواحدة

 5000 سمير:  الدريري  ال يد 

حصة.

غيوب  الدريري  ال يدان  امل ير: 

والدريري سمير.

اإل يداع القانوني : تم  لدى كتابة 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت  يوليو  222    14 بتاريخ 

.6151
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بتمارة 133801.

13 P

RIAD AL AMAL NEGOCE
 SARL AU  

شركة ذات  امل ؤولية  ممدودة ذات

 الشريك الوحيد 
رغسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي دوار ولد سالمة 

عين عتيق 

تــأسـي2 شـركـة
بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ 29 

يوليو  222 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات التالي :

 RIAD AL AMAL  : الت مية 

.NEGOCE  SARL AU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  امل ؤولية  

الوحيد.

-الغرض االجتماعي بإيجاز: 

مواد التنظيف مواد   - -مناقصة 

الكيماوية - بائع ادوات و مواد البناء.

- املـدة حددت في 99 سنة.

دوار ولد سالمة  -املقر االجتماعي: 

عين عتيق.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مق مة إلى 1000 حصة قيمة 

كل واحدة 100 درهم يمتلكها ال يد 

لح ن الياس 1000 حصة.

ت ير الشركة من طرف    : اإلدارة 

ال يد لح ن الياس.
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كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تمت رقم  غأ 25  222   5 بتاريخ 

. 3394 

14 P

HM GARD
 SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة

مقرها بفاس 44 شارع مممد 
ال الوي

للجمع  عرفي  ممضر  بمقت�سى 

في  املؤرخ  اإلستثنائي  العا6 

- 28/26/222 قرر الشريك الوحيد 

HM GARD« SARL AU«  لشركة 

 ما يلي : 

وتم  واأالقها  الشركة  تصفية 

تعيين ال يد عثمان احمدش امل ير 

بالتصفية  مكلفا  للشركة  الوحيد 

وبعد سماع ممضر  الشركة   بمقر 

عثمان  ال يد  صادق  التصفية 

التصفية  ممضر  على  احمدش 

الشركة  تصفية  نهاية  على  واعلن 

املذكورة واأالقها واع5ى ابراءا تاما 

استقالته  واعلن كدلك عن  للم ير 

االأالق  وبالتالي  الت يير  مها6  من 

النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ  26/27/222 

للسجل  رقم  2/222 33  تمت 

التجاري عدد 60055.
بمتابة مقت5ف 

15 P

3D CASTING
SARL

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I 
قرر  بالرباط،  يوليو  222   23

ذات  شركة  تأسي2  الشركاء 

وحيد  بشريك  ممدودة  م ؤولية 

واملصادقة على قانونها األسا�سي ذي 

املميزات التالية :

3D CASTING SARL : الت مية
املقر االجتماعي : 2  زنقة مممد 

الوالخ، الشقة 2، الرباط.
اإلنشاءات   : االجتماعي  الهدف 
واالتجار  الصناعة  األبعاد،  الثالثية 

في املجوهرات واألحجار الكريمة.
في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
262.222 درهم، بما في ذلك 85.000 
درهم من امل اهمات العينية، مق م 
إلى 2.622 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تأسي ها النهائي.
الت يير : ت ير الشركة من طرف 

ال يدة سلمى دينية.
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر من 

كل سنة.
األرباح : بعد خصم 5% من األرباح 
لتكوين االحتياط القانوني يوزع الباقي 
كل  حصص  ح ب  الشركاء  على 

واحد منهم.
 9 يو6  القانوني  اإليداع  تم   -  II
غأ 25  222 لدى كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بالرباط تمت رقم 

.8107
16 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 22 28 8  96 42

FAX : 22 28 8  96 4 

STE 2M CONSULTATION
SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة
1 - بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 17 
مارس  222 حرر ممضر شركة ذات 

م ؤولية ممدودة تقرر ما يلي :
املصادقة على تصفية الشركة.

تمديد مقر تصفية الشركة.
االجتماعي  باملقر  التصفية  تمت 
بيوكرى   27 رقم   2 بتجزئة اإلخالص 

اشتوكة ايت باها.
تعيين ال يد موماد عبد ال ال6 

مصفي للشركة.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو   15 بتاريخ  بإنزكان  التجارية 

 222 تمت رقم 1601.
17 P

MOUNAW
SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة
يقدر رغسمالها ب : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الرقم 15، شارع 
األب5ال، الشقة رقم 4، غكدال، 

الرباط
 15 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
 26 بتاريخ  ومسجل  غبريل  222، 
ما  الشركة  قرر شركاء  غبريل  222 

يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة من 
العنوان  إلى  غعاله  املذكور  العنوان 

التالي :
زنقة  رحمة،  إقامة   ،6  : الرقم 
حي   ،14 ق5اع   ،8 الشقة  النرونج، 

الرياض - الرباط.
االجتماعي  النشاط  تعديل 

للشركة ليصبح كما يلي :
وبيع  والتصدير  االستيراد   -  1
ومنتجات  التجميل  م تمضرات 

العناية بالصحة الج دية.
م تمضرات  وبيع  استيراد   -  2

التجميل.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت رقم  غأ 25  222   9 بتاريخ 
رقم  التجاري  )السجل   116731

.(143141
18 P

ANDALUTEK
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

بشريك وحيد
التأسي2

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  إنشاء  تم  17 يونيو  222 
ذات م ؤولية ممدودة بالخصائص 

التالية :

»غندلوتيك»   : القانوني  اإلسم 

ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

مقر الشركة : مجمع 64 شقة رقم 

6 حي النجاح تام نا.

أرض   : الشركة  من  الغرض 

لح ابها غو نيابة عن  الشركة سواء 

في املغرب غو في  غطراف غخرى، سواء 

بلدان غخرى.

والتقني  العلمي  والت5وير  البمث 

في الق5اع البيوتكنولوجيا.

املعامالت  جميع  عا6،  وبشكل 

املدنية،  املنقولة،  أير  غو  املنقولة 

التي  والصناعية  املالية  التجارية، 

أير  غو  مباشرة  بصورة،  ترتبط 

مباشرة باملوضوع االجتماعي غو التي 

يرجح غن تعزز تنميته.
في  حدد  الشركة   : املال  رغس 

100.000 درهم.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

ال يد حاتم املذكوري، من الجن ية 

املغربية، حامل للب5اقة الوطنية رقم 
رياض   22 ا ويقيم بق5اع   330131

الع5ور بلوك ب إقامة رقم د شقة 2 

حي الرياض.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تمت رقم 133786.

19 P

HOLDING BENTHAMI
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

بشريك وحيد

التأسي2
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  إنشاء  تم  فاتح يونيو  222 

ذات م ؤولية ممدودة بالخصائص 

التالية :

»هولدينغ   : القانوني  اإلسم 

م ؤولية  ذات  شركة  بنتهمي» 

ممدودة بشريك وحيد.

إقامة   1 ممل رقم   : مقر الشركة 

طن5ان شارع تونكين الرباط.
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أرض   : الشركة  من  الغرض 
لح ابها غو نيابة عن  الشركة سواء 
في املغرب غو في  غطراف غخرى، سواء 

بلدان غخرى.
املشاركة في امل اهمة املالية.

املعامالت  جميع  عا6،  وبشكل 
املدنية،  املنقولة،  أير  غو  املنقولة 
التي  والصناعية  املالية  التجارية، 
أير  غو  مباشرة  بصورة،  ترتبط 
مباشرة باملوضوع االجتماعي غو التي 

يرجح غن تعزز تنميته.
في  حدد  الشركة   : املال  رغس 

100.000 درهم.
قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 
الجن ية  من  بنتهمي،  وسا6  ال يد 
املغربية، حامل للب5اقة الوطنية رقم 
إقامة   14 ا ويقيم بق5اع   335854
اري2 1 شقة رقم 3 شارع الزيتون حي 

الرياض - الرباط.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو    2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تمت رقم 29 6  .
20 P

PUBLIC DISTRIBUTION
SARL AU

وبموجب  ماي  222،   6 بتاريخ 
عقد الجمع العا6 االستثنائي املسجل 
قرر  يونيو  222   4 بتاريخ  بالرباط 

الشريك الوحيد ما يلي :
بلق  ايت  سعيد  ال يد  تفويت 
حصة التي يملكها بالشركة   500 ل 
 100 ب  زرياط  علي  ال يد  لفائدة 

درهم للحصة الواحدة.
بلق  ايت  سعيد  ال يد  استقالة 
ال يد  وتعيين  الشركة  ت يير  من 
علي زرياط كم ير للشركة ملدة أير 

ممدودة.
تعديل البند 6، 7 و15 من قانون 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 26 يوليو  222 تمت 

رقم 116378.
21 P

BS UNLIMITED
SARL AU

وبموجب  يوليو  222،   6 بتاريخ 

عقد الجمع العا6 االستثنائي املسجل 

بالرباط قرر الشريك الوحيد ما يلي :

سمممد  بلول  ال يد  تفويت 

بالشركة  يملكها  التي  حصة   1000

درهم   100 ب  علي  بلول  لل يد 

للحصة الواحدة.

استقالة ال يد بلول سمممد من 

ت يير الشركة.

كم ير  علي  بلول  ال يد  تعيين 

للشركة ملدة أير ممدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 13 يوليو  222 تمت 
رقم 143087.

22 P

TIFA EVENEMENT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 13 يوليو  222بالدار البيضاء 

امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 

املحدودة بشريك واحد.

 TIFA EVENEMENT  : الت مية 

.SARL AU

الهدف : مقاول في إنشاء مم5ات 

في  التجارة  الهاتف،  غو  الكهرباء 

م تلزمات املكاتب بالجملة.

العنوان التجاري : 13 شارع القصر، 

 ،10 رقم  شقة  الخام2،  ال5ابق 

املعاريف، الدار البيضاء.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم مق مة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

لل يد عادل الخضر.

تم تعيين ال يد عادل   : الت يير 

أير  ملدة  الشركة  م ير  الخضر 

ممدودة.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 2 2  9 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 3 غأ 25  222.

23 P

M2LY
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 13 يوليو  222بالدار البيضاء 

امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.M2LY SARL AU : الت مية

األعمال  في  مقاول   : الهدف 

في  التجارة  والبناء،  املختلفة 

م تلزمات املكاتب بالجملة.

العنوان التجاري : 13 شارع احمد 

املجاطي، إقامة جبال األلب، ال5ابق 
األول، رقم 8، املعاريف، الدار البيضاء.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم مق مة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

لل يد عادل الخضر.

تم تعيين ال يد عادل   : الت يير 

أير  ملدة  الشركة  م ير  الخضر 

ممدودة.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 2 2  2 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 3 غأ 25  222.

24 P

EL BESSOUN
ش.6.6

تأسي2 شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 23 

في  بالرباط  ومسجل  يوليو  222 
القانون  إنشاء  تم  يوليو  222   23

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها املميزات التالية :

1 - الشركاء :

ال يد عزيز ح ون ؛

ال يدة بشرى البكري.

 EL BESSOUN  : الت مية   -  2

ش.6.6.

للشركة   : الشركة  أرض   -  3

نشاطات متعددة تتمثل في :

االستيراد والتصدير ؛

التجارة بصفة عامة.

 58 عمارة   : الرئي�سي  املقر   -  4 
شقة A3، زنقة واد سبو، غكدال، الرباط.

5 - مدة الشركة : 99 سنة ابتداء 

من يو6 تأسي ها.
في  حدد   : الشركة  رغسمال   -  6

 1000 إلى  مق ما  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة :

 50.000 ح ون  عزيز  ال يد 

درهم 500 حصة ؛

 50.000 البكري  بشرى  ال يدة 

درهم 500 حصة.

7 - الت يير : الشركة م يرة إداريا 

ال يد  طرف  من  ممددة  أير  وملدة 

عزيز ح ون.

: من فاتح  ال نة االجتماعية   -  8

يناير إلى 31 دي مبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري للممكمة 

غأ 25   9 يو6  بالرباط  التجارية 

 222 تمت رقم 154031.

25 P

VECTRA STAR
تفويت حصص

.VECTRA STAR : الت مية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد.
املقر الرئي�سي : رقم 13 زنقة بوملان 

حي خط الرملة 1، العيون.

الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

الغير عادي بتاريخ 5 غأ 25  222 

قرر املشاركون ما يلي :

طرف  من  حصة   5100 تفويت 

ال يد املص5فى بودالية إلى ال يد 

الحبيب مموش.

استقالة ال يد املص5فى بودالية 

من منصبه كم ير.
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مموش  الحبيب  ال يد  تعيين 

كم ير وشريك وحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

تمت رقم  غأ 25  222   5 بتاريخ 

.2626/222 

26 P

STE IBERO 09
SARL

تأسي2 شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

14 يوليو  222 تم إنشاء شركة ذات 

بالخصائص  املحدودة  امل ؤولية 

التالية :

.IBERO 29 : الت مية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

املواد  توزيع  العامة،  التغذية 

الغذائية.

 408 الرقم   : االجتماعي  املقر 

عمارة سمية، شارع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسي2.

رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مق م إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

توزيع رغس املال : 

ال يد رشيد غكباس 500 حصة ؛

ال يد شكيب مع5اوي 500 حصة.

تم تعيين ال يد رشيد   : الت يير 

مع5اوي  شكيب  وال يد  غكباس 

اعتماد  مع  للشركة  كم يرين 

اإلمضاء املشترك.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  الذهب  بواد   االبتدائية 

14 يوليو  222 تمت رقم 283 / 222 

وبالسجل التجاري تمت رقم  899 .

27 P

STE ISYBEXS
SARL AU

تأسي2 شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
14 يونيو  222 تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  امل ؤولية 

بالخصائص التالية :
.ISYBEXS : الت مية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

تجارة العقاقير.
 408 الرقم   : االجتماعي  املقر 
عمارة سمية، شارع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسي2.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مق م إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.
توزيع رغس املال : 

 1000 سعيد  ايت  خالد  ال يد 
حصة.

تم تعيين ال يد خالد   : الت يير 
ايت سعيد كم ير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذهب  بواد   االبتدائية 
14 يوليو  222 تمت رقم 284 / 222 

وبالسجل التجاري تمت رقم 8989 .
28 P

STE INDIGO RIMAL
SARL AU

تأسي2 شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
23 يونيو  222 تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  امل ؤولية 

بالخصائص التالية :
.INDIGO RIMAL : الت مية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

اإلنعاش العقاري وتجهيز األرا�سي 
ح ب ظهير 17 غأ 25 982 .

 408 الرقم   : االجتماعي  املقر 

عمارة سمية، شارع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسي2.
مبلغ  في  حدد   : املال  رغس 

5.000.000 درهم مق م إلى 50000 

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.

توزيع رغس املال : 

 INDIGO HOLDING SA شركة 

50000 حصة.

ال يد  تعيين  تم   : الت يير 

املهدي  وال يد  لحري�سي  الح ين 

مع  للشركة  كم يرين  لحري�سي 

اعتماد اإلمضاء املنفصل.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  الذهب  بواد   االبتدائية 

14 يوليو  222 تمت رقم 288 / 222 

وبالسجل التجاري تمت رقم 9247 .

29 P

RABAT RESIDENCE
إنشاء شركة

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

31 ماي  222 غس ت شركة  بتاريخ 

املميزات  ذات  امل ؤولية  ممدودة 

التالية :

.RABAT RESIDENCE : 1 - الت مية

شركة   : القانوني  الشكل   -  2

ممدودة امل ؤولية.

إقامة   : االجتماعي  الهدف   -  3

قصيرة املدى، لغرد سياحي.
زنقة   54  : االجتماعي  املقر   -  4 

بني عمير، إقامة ال فراء، الشقة 1، 

حي ال5يارات، الرباط.
 100.000  : رغسمال الشركة   -  5

درهم منق مة على 1000 حصة من 

صنف 100درهم للحصة موزعة على 

الشركاء كالتالي :

عبد  ال يد  لفائدة  حصة   922

العزيز بنمو�سى ؛

ليلى  ال يدة  لفائدة  حصة   100
اكديرة.

لفائدة ال يد عبد   : الت يير   -  6
العزيز بنمو�سى وال يدة ليلى اكديرة.
من فاتح   : ال نة االشتراكية   -  7

يناير إلى 31 دي مبر.
8 - توزيع األرباح على الشركاء بعد 

5% من غجل االحتياط القانوني.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  للممكمة  الضبط  كتابة 
غأ 25  222   6 بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 116686.
من غجل االستخالص والبيان

30 P

ديوان األستاذة صوفية م يك
موثقة بالدار البيضاء

86، زنقة الفرات، إقامة امللك هلل، ال5ابق 
ال فلي، الشقة رقم 4

الهاتف : 48 40 99 2222/ 50 66 77 2222
الفاك2 : 22 66 77 2222

AMLAK GROUP INVEST
 SARL

تفويت حصص اجتماعية
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
البيضاء بتاريخ 22 و23 غبريل  222، 
تم التبرع بعدد من األسهم وهي 9992 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
لكل سهم مدفوع بالكامل في الشركة 
 AMLAK GROUP INVEST امل ماة 
SARL من قبل ال يد مممد العراقي، 
 B22622 حامل للب5اقة الوطنية رقم
وال يد احمد العراقي، حامل للب5اقة 
وال يدة   BK246268 رقم  الوطنية 
للب5اقة  حاملة  العراقي،  كنزة 
وال يدة   BK2 7236 رقم  الوطنية 
للب5اقة  حاملة  بنشقرون،  كريمة 
الوطنية رقم B460333 لل يد حمزة 
العراقي، حامل للب5اقة الوطنية رقم 

.BK 99232
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ  2 يونيو  222 تمت 

رقم 783470.
للخالصة والبيان

األستاذة ام يك صوفية

31 P
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RAH GPS
إعالن عن تصفية

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يونيو  222،   10 بتاريخ  االستثنائي 
مقرها   RAH GPS قرر شركاء شركة 
االجتماعي بتجزئة الوفاق، عمارة 1083 

شقة 2 تمارة، ما يلي :
تصفية الشركة.

تعيين ال يد عباس علي مصفيا 
للشركة.

نف2  هو  الشركة  تصفية  مقر 
مقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة 
غأ 25   9 االبتدائية بتمارة بتاريخ 

 222 تمت رقم 6279.
32 P

ISOGEN
SARL

إعالن عن تصفية
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يونيو  222،   22 بتاريخ  االستثنائي 
 ISOGEN SARL شركة  شركاء  قرر 
زنقة   15 بالرباط،  مقرها االجتماعي 

واد زيز رقم 1، غكدال، ما يلي :
تصفية الشركة.

مصفيا  علي  ازكاغ  ال يد  تعيين 
للشركة.

نف2  هو  الشركة  تصفية  مقر 
مقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة 
غأ 25   4 التجارية بالرباط بتاريخ 

 222 تمت رقم 116630.
33 P

B&C AGRO
SARL

إعالن عن تصفية
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 4 يونيو  222، قرر 
 B&C AGRO SARL شركة  شركاء 
زنقة   15 بالرباط،  مقرها االجتماعي 

واد زيز رقم 1، غكدال، ما يلي :

تصفية الشركة.

بدر  البوعزاوي  ال يد  تعيين 

مصفيا للشركة.

نف2  هو  الشركة  تصفية  مقر 

مقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة 

غأ 25   5 التجارية بالرباط بتاريخ 

 222 تمت رقم 116660.

34 P

MU-MATH PRIVE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوليو  222   27 بتاريخ  القني5رة 

م ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 

الخصائص  تممل  والتي  ممدودة 

التالية :

الت مية : ميمات بريفي.

مدار موريتانيا،   : املقر االجتماعي 

ال لوان،  دار  عمارة   22 شقة 

القني5رة.

الهدف االجتماعي :

تكوين م تمر ؛

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها امل اهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي2 النهائي.
ال يد لورون   : الت يير غسند إلى 

بيير جندر.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  ال نة 

دي مبر من كل سنة ما   31 يناير إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  ال نة  عدا 

التسجيل.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مق مة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للواحدة.

بالسجل  التقييد  تم   : التقييد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

غأ 25  222   3 بالقني5رة بتاريخ 

تمت رقم 61761.

35 P

RAMO PROJECT

شركة ذات م ؤولية ممدودة 

بشريك واحد

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 268 بلوك ف 1، 

املغرب العربي، القني5رة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون  وضع  يوليو  222    2

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

لتكون  واحد  بشريك  ممدودة 

خاصياتها كالتالي :

الت مية : رامو بروجكت ش.6.6.

الهدف : استغالل مقهى.

 1 املقر االجتماعي : 268 بلوك ف 

املغرب العربي، القني5رة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.

الشركاء : ال يد عمر كرو.

ال نة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر.

كرو  عمر  ال يد  عين   : الت يير 

كم ير للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالقني5رة تمت رقم 61747.

36 P

 HOUSE OF TECHNICAL

ENGINEERING

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 J املقر االجتماعي : رقم 7 بلوك

الحوزية، القني5رة

تمويل املقر االجتماعي
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يوليو  222    2 الغير العادي بتاريخ 

 HOUSE OF TECHNICAL لشركة 

ذات  شركة   ENGINEERING

واحد،  بشريك  املحدودة  امل ؤولية 

تقرر ما يلي :

 7  تمويل املقر االجتماعي من رقم 

إلى  القني5رة  الحوزية،   J بلوك 

العنوان الجديد 9/   زنقة دمشق، 

مكتب  ماريا  إقامة  العليا،   املدينة 

رقم 7، القني5رة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقني5رة تمت رقم 87880 

بتاريخ 5 غأ 25  222.

37 P

مكتب األستاذ غناس البوعناني

موثق

 44، شارع مممد ديبوري، مكتب رقم 1 

)بجانب مصرف املغرب) القني5رة

الهاتف : 9  22 36 0537/ 30 22 36 0537

شركة جوهرة هاوس
شريك واحد

JAWHARA HOUSE SARL AU

بيع حصص
رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I

غناس  األستاذ  بديوان  حرر 

بتاريخ  بالقني5رة  املوثق   البوعناني، 

9  يوليو  222 تم عقد بيع حصص 

ش.ذ.6.6  هاوس»  جوهرة  »شركة 

بشريك واحد ذات رغسمال يقدر ب 

االجتماعي  مقرها  درهم،   100.000

عبد  موالي  إقامة   ،29 بالقني5رة 

العزيز،  عبد  موالي  شارع  العزيز، 

رقم  التجاري  السجل  ذات   ،4 رقم 

غحمد  ال يد  فوت  حيث   ،57435

مزوز،  الدين  عز  لل يد  خرباش 

 1000 في  املمتلكة  حصصه  جميع 

حصة اجتماعية.

خرباش  غحمد  ال يد  إقالة  تم 

وتعيين ال يد عز الدين مزوز كم ير 

وحيد للشركة ملدة أير ممددة.

II - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

غأ 25  222   3 بالقني5رة بتاريخ 

تمت رقم 4116.
لالستخالص والبيان

األستاذ غناس البوعناني

38 P
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 AT-ZH INTERNATIONAL

TRANSPORT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة األميرة 

عائشة، فضاء مكتب الهدى، 

ال5ابق الثالث، مكتب 9 ، القني5رة

تأسي2 شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقني5رة، تم ضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

 AT-ZH  : الت مية 

 INTERNATIONAL TRANSPORT

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة.

األميرة  زنقة   : االجتماعي  املقر 

عائشة، فضاء مكتب الهدى، ال5ابق 

الثالث، مكتب 9 ، القني5رة.

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل البضائع ؛

تاجر.

رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 

ممررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

ال يد مجيد ازهار 500 حصة ؛

 500 اطل�سي  املص5فى  ال يد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

غسند إلى ال يد مجيد   : الت يير 

ازهار وال يد املص5فى اطل�سي.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني5رة تمت 

رقم 722 6 بتاريخ 28 يوليو  222.

39 P

إموبيليي آية ديل مار
ش.6.6

ذات رغسمال : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : الهرهورة، 

اإلقامات الزرقاء، رقم 5، مجموعة 9  ، 
عمارة ل، ال5ابق الثاني، تمارة
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  هاللي،  سعيد  األستاذ  طرف 
يونيو  222،   7 بتاريخ  بالرباط 
امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 
الخصائص  تممل  والتي  املحدودة 

التالية :
الت مية : »إموبيليي آية ديل مار» 

ش.6.6.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : 

املتعلقة  العمليات  جميع  تنفيذ 
والهندسة  العمومية  األشغال  من 
املدنية واإلنعاش العقاري، وشركات 

البناء ؛
األرا�سي  تق يم  تجهيز،  شراء، 

العارية من غجل البيع ؛
ال كن،  غجل  من  مممالت  بناء 
واالستعمال املنهي، التجاري غو الصناعي 
اإلدارات  جميع  لفائدة  غو  لفائدته 

العمومية، الخاصة غو أيرها ؛
بالوساطة  البيع والكراء  الشراء، 
في  )شقة  العقارات  جميع  وت ويق 
ملكية مشتركة، غرض عارية وأيرها) ؛

نقل جميع البضائع واألجهزة ؛
وت يير  استغالل  شراء،  إيجار، 
املنقولة  والحقوق  املمتلكات  جميع 

وأير املنقولة ؛
اإلدارية  وامل اعدة  الدراسة 
واملالية للشركات العمومية والخاصة 
وشبه العامة وامل تثمرين العقاريين 

غو أيرهم ؛
طريق  عن  امللكية  حقوق  اقتناء 
غو  االرتباط  غو  الدمج  غو  امل اهمة 
األسهم غو األسهم غو ال ندات  شراء 
ألي شركة غو شركة لها أرض مماثل 

غو ذي صلة ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية، الصناعية، القارة واملتمركة، 
واملالية التي تتعلق بشكل مباشر غو أير 

مباشر بالهدف االجتماعي للشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسي2.
الهرهورة،   : االجتماعي  املقر 
مجموعة   ،5 رقم  اإلقامات الزرقاء، 

9  ، عمارة ل، ال5ابق الثاني.
رغسمال  حدد   : الشركة  رغسمال 
وهو  درهم   100.000 في  الشركة 
مق م إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للواحدة موزعة كالتالي :
حصة   500 الدكالي  ال يد سمير 

اجتماعية ؛
 500 ال يد عبد العالي الخالص 

حصة اجتماعية ؛
املجموع 1000 حصة.

يعتبر ال يد سمير الدكالي امل ير 
والوحيد للشركة املذكورة وملدة أير 

ممدودة.
تم تقييد الشركة املذكورة غعاله 
التجاري  بالسجل  الضبط  بكتابة 
تمت  بتمارة  االبتدائية   للممكمة 

رقم 133853.
للنشر واإليداع

مكتب األستاذ سعيد هاللي

40 P

 ETS TAZOLAYTE NEGOCE
TRANS
 SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسي2  تم  يوليو  222،   7
من شريك  ممدودة  م ؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية :
 ETS TAZOLAYTE  : الت مية 

.NEGOCE TRANS
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
مقاولة لنقل   : الهدف االجتماعي 

البضائع لح اب الغير.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي2 النهائي 27 يوليو  222.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
31 من كل سنة ما عدا ال نة األولى 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقاومة،  حي   : االجتماعي  املقر 
بئر  شارع   ،1 ال5ابق  زنقة الب5وار، 

انزران، الريصاني، الرشيدية.
الحليم،  عبد  العلوي   : الت يير 
 UC101003 الوطنية  الب5اقة  رقم 
ال فاالت الريصاني 16 غكتوبر 984 .
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
 343 االبتدائية الرشيدية تمت رقم 
التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 

تمت رقم 2299 .
41 P

BATI ENERGIE
SARL

بموجب الجمع العا6 فوق العادة 
للشركاء بتاريخ 24 ماي  222 لشركة 
شركة   BATI ENERGIE SARL
رغسمالها  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

600.000 درهم قرروا ما يلي :
1 - الرفع من رغسمال الشركة.

األسا�سي  القانون  تميين   -  2
للشركة مع تق يم جديد لرغسمال 

الشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

3 يونيو  222 تمت الرقم 115115.
42 P

STE ZISAX SERVICES
SARL AU

شركة ممدودة امل ؤولية
رغسمالها : 80.000 درهم

 املقر االجتماعي : رقم 4 زنقة 3 
بلوك 6 حي غ6 الربيع، خنيفرة

السجل التجاري رقم  228 بخنيفرة
حل الشركة قبل األوان

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في  يوليو  222   5 بتاريخ  بخنيفرة 
 ZISAX لشركة  استثنائي  عا6  جمع 
ذات  شركة   SERVICES SARL AU
الشريك  قرر  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد حل شركة قبل األوان.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة 
بتاريخ 14 يوليو  222 تمت رقم 282 

السجل التجاري رقم  228.
بمثابة إعالن وبيان

43 P

 STE DE RECHERCHES
 ET D’EXPLOITATIONS

INDUSTRIELLES
SOREXI

SOCIETE A ANONYME
 AU CAPITAL DE  2.324.222

DHS
 SIEGE SOCIAL :  22, Rue Emir

Abdelkader, Casablanca
RC : 3362 

العا6  الجمع  قرارات  على  بناء 
 العادي للشركة بتاريخ 18 ماي  222، 

قرر امل اهمون في الشركة :
بيير  ال يدة  باستقالة  اإلحاطة 
إيف ماري ساتشيت كمديرة وإعفائها 

من غداء مهامها.
تعيين ال يد خوسيه فران ي كو 

غرامبورو دلغادو مديرا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء في 29 يوليو 

 222 تمت رقم 788348.
44 P

BITULIFE
SOCIETE A ANONYME

 AU CAPITAL DE  4. 3 .222
DHS

 SIEGE SOCIAL : ZI Ahl Loghlam,
 RS  29, Ain Harrouda, Tit

 Mellil, Sidi Bernoussi Zeneta,
Casablanca
RC :  46283

العا6  الجمع  قرارات  على  بناء 
 العادي للشركة بتاريخ 18 ماي  222، 

قرر امل اهمون في الشركة :
بيير  ال يدة  باستقالة  اإلحاطة 
إيف ماري ساتشيت كمديرة وإعفائها 

من غداء مهامها.

تعيين ال يد خوسيه فران ي كو 

غرامبورو دلغادو مديرا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء في 29 يوليو 

 222 تمت رقم 788349.

45 P

PALM ANGELS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 7 زنقة احمد 

التوكي، ال5ابق الثاني، الرقم 10، 

الدار البيضاء

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو  222  في  2  البيضاء  بالدار 

امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص اآلتية :

.PALM ANGELS : الت مية

الهدف :

البيع، الشراء، التصدير واالستيراد، 

التمثيل، النشر، اإليداع، التجارة ؛

العمليات  وعامة  عامة  بصفة 

الصناعية،  ال ياحية،  التجارية، 

العقارية  وأير  العقارية  املالية، 

أير  غو  مباشرة  بصفة  املختلفة 

مباشرة باألنش5ة املشار إليها غعاله.
غحمد  زنقة   7  : االجتماعي  املقر 

 ،10 الرقم  الثاني،  ال5ابق  التوكي، 

الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسي2 

الشركة.

الرغسمال : 100.000 درهم مق م 

إلى 1000 حصة من فئة 100 درهم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

كل  من  دي مبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.
بمقت�سى الفصل 15 من القانون 

ال يد  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

النجم رشيد كم ير للشركة ملدة أير 

ممدودة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالدار البيضاء يو6 3 غأ 25  222 

تمت عدد 788781 و2392 2.
بيان مختصر

46 P

ESCAPE OSCAR

تأسي2 شركة
العا6  الجمع  عقد  بمقت�سى 

ماي   22 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 

 ESCAPE شركة  تأسي2  تم   222 

OSCAR SARL باملواصفات التالية :

 .ESCAPE OSCAR : الت مية

 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

زنقة ابن حجر الدكارات،   37 عمارة 

فاس.

 100.000  : مبلغ رغسمال الشركة 

1000 حصة بقيمة  درهم مكون من 

100 درهم للحصة الواحدة.

عادل،  شني  لل يد  حصة   500

حي   14 رقم  سال،  بزنقة  ال اكن 

األمل، طريق صفرو، فاس ؛

و500 حصة لل يدة خيار غميمة، 

زنقة  باء  عمارة   ،05 برقم  ال اكنة 

ابن الخ5يب، حي الليمون، الرباط.

أرض الشركة : األنش5ة الثقافية 

والترفيهية.

عادل  شني  لل يد   : الت يير 

ولل يدة خيار غميمة.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  املحكمة  ضبط 

تمت رقم  غأ 25  222   6 بتاريخ 

3686 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تمت رقم 69269.

47 P

BENATI TRAVAUX
SARL

يوليو    2 بتاريخ  ممضر  برسم 

 222 تم ما يلي :

 : اجتماعية  حصة   50 بيع   -  1 

الباتول سربوتي،  من طرف ال يدة 

 QA134058 الحاملة للب5اقة الوطنية

صفواني،  فاطمة  ال يدة  لصالح 

.QA 27927 الحاملة للب5اقة الوطنية

الباتول   : امل يرة  استقالة   -  2

سربوتي وتعيين فاطمة صفواني وبن 

جديدين  كم يرين  سربوتي  ع و 

للشركة.

تم اإليداع القانوني باملحكمة   -  3

االبتدائية بوادي ز6 بتاريخ 6 غأ 25 

 222 تمت رقم  86/222  السجل 

التجاري رقم 263.

48 P

ROSCOM
SARL

غأ 25   4 برسم ممضر بتاريخ 

 222 تم ما يلي :

 : حصة اجتماعية   400 بيع   -  1

من طرف ال يد التباعي مراد الحامل 

 QA148063 الوطنية  للب5اقة 

لصالح ال يد التباعي امين الحامل 

.QA138555 للب5اقة الوطنية

2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد.

التباعي   : امل يرين  استقالة   -  3

التباعي  وتعيين  مراد  والتباعي  امين 

امين كم ير جديد للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   -  4

ز6  بوادي  االبتدائية  باملحكمة 

تمت رقم  غأ 25  222   6 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل    82/222 

.89 

49 P
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RESOFIL
SARL AU

املقر االجتماعي : عين عودة الرباط

رغسمال : 108.000 درهم

ماي   7 بتاريخ  برسم ممضر   -  1

 222 تقرر ما يلي :

درهم   108.000 رفع رغسمال من 

إلى 1.000.000 درهم.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ 11 غأ 25 

 222 السجل التجاري 104157.

50 P

M H ELECTRIQUES
SARL

1 - برسم ممضر بتاريخ 13 يوليو 

 222 تم ما يلي :

1 - التصفية النهائية للشركة.

الدين  نور  ال يد  تعيين   -  2

التومي الحامل للب5اقة الوطنية رقم 

Q 22737 كمصفي للشركة.

3 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ ز6  بوادي   االبتدائية 

2 غأ 25  222 السجل التجاري   

.855

51 P

RDMA
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة ذات امل اهم الواحد

 16 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   22 7 نوفمبر 

الشركة ذات املميزات التالية :

.»RDMA« : الت مية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل اهم  وذات  املحدودة  امل ؤولية 

الواحد.

وتصدير،  استيراد   : املوضوع 

تجارة عامة.

خدمات وغشغال مختلفة.

الوحدة،  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

الش5ر الثاني الرقم 329 العيون.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مق مة إلى 
بالكامل  ويملكها  درهم   100 فئة 

ال يد ماء العينين سيدي سيداتي.
تعيين من طرف ال يد   : اإلدارة 

ماء العينين سيدي سيداتي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تمت   22 7 دي مبر   6 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   22 7/2 47
التمليلي عدد   الرقم  التجاري تمت 

.22823
52 P

SOMNIUM
ش.6.6

شارع ح اي بركان، كلم 22 
الناضور

بمقت�سى ممضر الجمعية العامة 
االستثنائية املنعقد بعد وفاة ال يد 
توزيع  تم   13 بتاريخ  الحر�سي صالح 
حصص الشركة ح ب رسم اإلراثة 

ليصبح كما يلي :
الحر�سي سمير : 6262 حصة.

الحر�سي فاطمة : 4 28 حصة.
الحر�سي صالح : 6262 حصة.
الحر�سي سها6 :  328 حصة.

الحر�سي صونيا :  328 حصة.
تعيين  على  الشركاء  صادق  كما 
ال يد الحر�سي سمير كم ير للشركة 

ملدة أير ممددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23 يونيو 

 222 تمت رقم 1473.
53 P

SOCIETE EGECONS ATLAS
شركة م اهمة

رغسمالها : 1.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : بفندق غكدال 
املدينة، املن5قة ال ياحية غكدال 

شارع مممد الخام2 - املنارة 
مراكش

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
الغير  الجمع  قرر  يوليو  222، 
»اجكونص  العادي للشركة امل ماة 

برغسمال  م اهمة،  شركة  اطل2» 
درهم ومقرها   1.000.000 يصل إلى  
املدينة،  غكدال  بفندق  االجتماعي 
مممد  شارع   - بمراكش  الكائن 
ال ياحية،  املن5قة   - ال ادس 
من   356 للمادة  طبقا  الشركة  حل 
وللقانون  للشركات  املنظم  القانون 

األسا�سي للشركة.
ح ن  ال يد  تنصيب  تم  كما 
التصفية  بمهمة  قبل  الذي   - يوس 

الرضائية للشركة.
العادي  أير  العا6  الجمع  وافق 
على نقل املقر االجتماعي للشركة إلى 
مقر التصفية املتواجد ب 22 عمارة 
 ،6 ال5ابق األول رقم   - موالي سعيد 
شارع األمير موالي عبد هللا - مراكش.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  للممكمة  التابعة  الضبط 
بمراكش بتاريخ 26 يوليو  222 تمت 

رقم 7222 2 2   427.
للخالصة والبيان

إمضاء : الرئي2 املدير العا6

54 P

 CHAKRAR
CONSTRUCTION

SARL AU
فبراير    24 بتاريخ  ممضر  برسم 

 222 تم ما يلي :
»د  االجتماعي من  املقر  نقل   -  1
إلى  8 باب الوداية العزوزية مراكش» 

»رقم 927 حي الحرشة وادي ز6».
4 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
18 يونيو  االبتدائية بوادي ز6 بتاريخ 
السجل  تمت رقم  89/222   222 

التجاري رقم 1183.
55 P

IRH TRAVAUX
ش.6.6 ش.و

شارع مممد الخام2، رقم 310، 
ال5ابق األول، خنيفرة

التأسي2
 16 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسي2 شركة ذات  يوليو  222 
واحد  بشريك  املحدودة  امل ؤولية 

باملواصفات التالية :

.IRH TRAVAUX : الت مية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

امل ؤولية املحدودة بشريك واحد.

مممد  شارع   : االجتماعي  املقر 

ال5ابق األول،   ،310 رقم  الخام2، 

خنيفرة.

الغرض : غشغال مختلفة - صيانة 

الحدائق - الحراسة.

 100.000 في  حدد   : الرغسمال 

درهم موزع  إلى 1.000 حصة موزعة 

على الشكل التالي :

 1000  : أالن  عصا6  ال يد 

حصة.

: ت ير الشركة من طرف  الت يير 

ال يد عصا6 أالن وذلك ملدة أير 

ممددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

تمت رقم  غأ 25  222   4 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   222 /322

.3963

56 P

STE SMAC-TRANS
SARL

حي النجد رقم 66 خنيفرة

أير  اجتماع  ممضر  بمقت�سى 

عادي بتاريخ 5 يوليو  222 تم اتخاذ 

القرار التالي :

عبد  ال يد  تفويت   : القرار 

500 حصة لفائدة  الل5يف لعمومي 

ال يد اسماعيل شافيق.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

تمت رقم  غأ 25  222   4 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   222 /322

.2787

57 P
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ZAROUAL PLÂTRE
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تأسي2  تم  غبريل  222   26 بتاريخ 

شركة ذات م ؤولية ممدودة.
.ZAROUAL PLÂTRE : الت مية

غشغال   : االجتماعي  الهدف 
الجبص لل قف.

غشغال التزيين بالجبص.
غشغال وصنع كل غنواع الجبص.

بنف2  مرتب5ة  غخرى  وغشغال 
النشاط.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مق مة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
500 حصة من فئة   : زروال عمر 

100 درهم.
زروال غحمد : 500 حصة من فئة 

100 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسي2 النهائي غي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
31 دي مبر من كل سنة ماعدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة لبنان    2  : املقر موطنة ب 

حي املحيط الرباط.
امل ير : زروال عمر.

امل ير الشريك : زروال غحمد.
التجاري  بالسجل  التنفيذ  رقم 

.153887
58 P

PARFAITE CONFIANCE
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسي2 شركة  فاتح يوليو  222 
 PARFAITE CONFIANCE SARL

بالخصائص التالي :
 PARFAITE  : الت مية 

.CONFIANCE
درهم   100.000  : املال  رغس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مق مة 

100 درهم للحصة الواحدة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.

التظاهرات،  تنظيم   : الهدف 

استيراد وبيع م تمضرات التجميل.

ايت  إسماعيل  ال يد   : الشركاء 

بوجمعة )400 حصة).

ال يد البميري عبد املجيد )600 

حصة).

إسماعيل  ال يد  عين   : الت يير 

ايت بوجمعة م يرا للشركة ملدة أير 

ممددة.

 5 11 شقة رقم   : املقر االجتماعي 

ال5ابق الثاني زنقة ضاية عوا غكدال 

الرباط.

تم التسجيل في السجل التجاري 

بتاريخ   153867 رقم  تمت  بالرباط 

29 يوليو  222.

59 P

ROLAND BERGER

SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة 

لشريك وحيد

رغسمالها االجتماعي 100.000 درهم

املقر االجتماعي : برج CFC - التجزئة 

57 - ال5ابق 14 - كازا غنفا - الحي 

الح ني - الدار البيضاء

س.ت :  9242  الدار البيضاء

استمرارية استغالل الشركة
1 - بمقت�سى قرار بتاريخ 18 يونيو 

 222، الشريك الوحيد للشركة ذات 

وحيد  لشريك  املحدودة  امل ؤولية 

االجتماعي  رغسمالها  بيرجي،  رولون 

معاينة  تمت  درهم،   100.000

انخفاض الوضعية الصافية إلى غقل 

وبناء  االجتماعي  الرغسمال  ربع  من 

عليه فقد قرر الشريك الوحيد عد6 

االخيرة  هذه  ومتابعة  الشركة  حل 

لنشاطها رأم الخ ائر املالحظة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 27 يوليو  222 تمت 

الرقم 788055.
للخالصة والبيان

الشريك الوحيد

60 P

BLUE SQUARE
SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
رغسمالها االجتماعي 222.222 درهم

املقر االجتماعي : 93، شارع امل يرة 

الخضراء - الدار البيضاء

س.ت :  2769  الدار البيضاء

الزيادة في الرغسمال االجتماعي من 
222.222 درهم إلى 4.500.000 درهم

تعديل القانون األسا�سي  الشركة
 7 بتاريخ  مداولة  بمقت�سى   -  1

يوليو  222، الجمع العا6 االستثنائي 

امل ؤولية  ذات  الشركة  لشركاء 
املحدودة »بلو سكوير» ش.ذ.6.6 قرر 

إجراء التعديالت القانونية التالية :
االجتماعي  الرغسمال  زيادة 

من  لنقله  درهم   4.222.222 بمبلغ 

 4.500.000 إلى  درهم   222.222

42.222 حصة  درهم وذلك بإصدار 

 100 فئة  من  جديدة  اجتماعية 
درهم للواحدة مؤداة مقابل الديون 

الجارية وامل تمقة.

مالحظة اإلنجاز النهائي للزيادة في 

الرغسمال االجتماعي.
من قانون   7 و   6 تغيير الفصول 

»املقدمات»  ب  املتعلقين  الشركة 

و »الرغسمال االجتماعي».

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

وتبني نص جديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأ 25  222   2 بتاريخ  البيضاء 

تمت الرقم 788636.
للخالصة والبيان

امل ير

61 P

ائتمانية القدس
10 زنقة بكين شقة رقم 3 املحيط الرباط

360 أدفيسوري
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

بشريك وحيد

املقر : 15 شارع األب5ال رقم 4 

غكدال الرباط

بيع غسهم وتعديالت قانونية للشركة
العا6  الجمع  ممضر  بموجب 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 9  غكتوبر 

2222 تقرر ما يلي :

طرف  من  حصة   100 تفويت 

املالكة ال يدة حفيظة الصادقي إلى 

ال يدة لال مليكة ال5يبي.

استقالة امل يرة حفيظة الصادقي 

من ت يير الشركة وتعيين ال يدة لال 

مليكة ال5يبي م يرة وحيدة للشركة 

مع تغيير البند 16 من قانون الشركة.

تغيير اإلسم التجاري للشركة من 
»زيندرا غوطو» إلى »360 غدفي وري» 

مع تغيير البند 2 من قانون الشركة.

تعديل وتمديث القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

غأ 25  222   9 بتاريخ  بالرباط 

والسجل   8087 الترتيبي  رقم  تمت 

التجاري رقم 9     .

62 P

PERSHEVAR TRAV
للشركة  العا6  املحضر  بموجب 

قرر ما يلي :

تفويت 50 حصة من ال يد رحال 

الكدافي إلى ال يد الشاوي منير.

تعيين ال يد الشاوي منير امل ير 

الوحيد للشركة.

تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى 

حي   6 رقم  الشقة  الياسمين  إقامة 

ال ال6 سال.

من  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

10.000 درهم إلى 100.000 درهم.

االقتصادي  النشاط  توسيع 

والتجاري.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 18 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

ماي  222 تمت رقم 114703.

63 P

ديوان األستاذ عادل البي5ار

موثق

 زاوية زنقة علي عبد الرزاق وزنقة احمد

 الشر�سي، إقامة شان غنفا، عمارة د، ال5ابق

 الثالث، مكاتب رقم 5، مقاطعة غنفا -  الدار

البيضاء

شركة املشروبات الغازية 

املركزية
 ش.6

رغسمالها 889.222. 22 درهم

مقرها االجتماعي : بالدار البيضاء، 

تجزئة الكولين 2، بقعة 2 ، سيدي 

معروف

استقالة متصرف وتعيين متصرف 
جديد

تعيين رئي2 مجل2 إدارة جديد
بمقت�سى ممضر الجمع العا6   -  I

 30 بتاريخ  املنعقد  للشركاء  العادي 

غخذ  امل اهمون  قرر  يونيو  222، 

روتالن  ماريو  ال يد  باستقالة  علم 

وتعيين  كمتصرف  مهمته  من  صوال 

كمتصرف  زيتوني  فيصل  ال يد 

انعقاد  عند  يو6  تنتهي  ملدة  جديد 

الجمع العا6 الذي سيبث في ال نة 

دي مبر   31 في  ستغلق  التي  املالية 

.2226

اجتماع  ممضر  بمقت�سى   -  II

مجل2 إدارة الشركة املنعقد بتاريخ 
املتصرفون  غخذ  يونيو  222،   30

روتالن  ماريو  ال يد  باستقالة  علما 

صوال من مهمته كمتصرف وبتعيين 

كمتصرف  زيتوني  فيصل  ال يد 

جديد وقرروا تعيين ال يد غلفون و 

تيران  ديي  كوالنتي2  بوش  خافيير 

كرئي2 ملجل2 اإلدارة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  III

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأ 25  222   5 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 64 789.

بالتعديل  التصريح  تم   -  IV

بالسجل التجاري للممكمة التجارية 

غأ 25   5 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

 222، تمت رقم 28397 من السجل 

اإليضاحي.
من غجل الخالصة والبيان

األستاذ عادل البي5ار

64 P

ديوان األستاذ عادل البي5ار

موثق

 زاوية زنقة علي عبد الرزاق وزنقة احمد

 الشر�سي، إقامة شان غنفا، عمارة د، ال5ابق

 الثالث، مكاتب رقم 5، مقاطعة غنفا -  الدار

البيضاء

شركة ويد ستيل

 ش.6.6

رغسمالها 6.600.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالدار البيضاء، 

97 ، زاوية شارع الزرق5وني وزنقة 

شالة ب رقم 13 ال5ابق الخام2

تفويت حصص اجتماعية - 
املصادقة على تفويت الحصص 
االجتماعية - نقصان وزيادة في 
رغسمال الشركة - تأكيد وتعيين 

م يرين للشركة - تبني نظا6 غسا�سي 
ممين

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I

موثق بالدار  األستاذ عادل البي5ار، 

يوليو  222،   13 بتاريخ  البيضاء 

لفائدة  بماج  ح ن  ال يد  فوت 

مجموع  هولدينغ»،  »انجاز  شركة 

)7400) حصة اجتماعية يمتلكها في 

رغسمال شركة »ويد ستيل» ش.6.6.

تلقاه  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  II

موثق بالدار  األستاذ عادل البي5ار، 

يوليو  222،   13 بتاريخ  البيضاء 

فوت ال يد ميمون عبدوس لفائدة 

مجموع  هولدينغ»،  »انجاز  شركة 

)7400) حصة اجتماعية يمتلكها في 

رغسمال شركة »ويد ستيل» ش.6.6.

III - بمقت�سى ممضر الجمع العا6 

بتاريخ املنعقد  للشركاء   االستثنائي 

 13 يوليو  222، قرر الشركاء مايلي :

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية املشار إليها غعاله.

بمبلغ  الشركة  رغسمال  تخفيض 

من  بخفضه  درهم،   1.581.500

 638.500 إلى  درهم   2.222.222

درهم عن طريق إلغاء 15.815 حصة 

اجتماعية.

االجتماعي  الرغسمال  في  الزيادة 

درهم    .226.222 بمبلغ  للشركة 

إلى  درهم   638.500 من  برفعه 

1.665.000 درهم.

IV - بمقت�سى ممضر الجمع العا6 

االستثنائي للشركاء املنعقد بتاريخ 14 

يوليو  222، قرر الشركاء ما يلي :

االجتماعي  الرغسمال  في  الزيادة 

درهم   4.992.222 بمبلغ  للشركة 

إلى  درهم   1.665.000 من  ورفعه 

6.660.000 درهم.

تأكيد ال يد جواد الزيات وتعيين 

بصفتهما  ال5ب�سي  مارك  ال يد 

م يرين للشركة ملدة أير ممدودة.

ممين  غسا�سي  نظا6  اعتماد 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  V

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأ 25  222   3 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 788926.

التعديلي  التصريح  تم   -  VI

بالسجل التجاري للممكمة التجارية 

غأ 25   3 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

تمت   ،788926 رقم  تمت   ،222 

رقم 34 28 من السجل الترتيبي.
من غجل الخالصة والبيان

األستاذ عادل البي5ار

65 P

 CLINIQUE LES

AMBASSADEURS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 SIEGE SOCIAL : LOT N° 3,

 LOTISSEMENT AL HOUDA,

SOUISSI, RABAT

R.C :   2927

تعــــــــــــــــديل 
العا6  الجمع  بموجب 

 clinique« شركة  بمقر  االستثنائي 

بتاريخ   «les Ambassadeurs

 9/27/222  تم االتفاق على ما يلي 

:

1) قبول شركاء جدد.

2) تفويت 1180 حصة اجتماعية 

كما يلي :

تفويت 131 حصة اجتماعية من 

بوهوش  لصالح  بني2 صباح  طرف 
رشيدة.

تفويت 131 حصة اجتماعية من 

طرف مم ن مرية لصالح بوهوش 
رشيدة.

حصة اجتماعية من   92 تفويت 

طرف منقا�سي طامة لصالح بوهوش 
رشيدة.

تفويت 131 حصة اجتماعية من 

طرف غكدر عمر لصالح اباط إدري2.

تفويت 131 حصة اجتماعية من 

اباط  الغني لصالح  طرف زازي عبد 

إدري2.

حصة اجتماعية من   92 تفويت 

طرف مممدين الحميد لصالح اباط 

إدري2.

تفويت 131 حصة اجتماعية من 

طرف غولحيان رشيد لصالح جبراني 

خليل.

تفويت 105 حصة اجتماعية من 

جبراني  لصالح  مممد  ماحي  طرف 

خليل.

اجتماعية  حصة   26 تفويت 

ايت  لصالح  ماحي مممد  من طرف 

حو�سى املهدي.
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حصة اجتماعية من   40 تفويت 

طرف مممدين الحميد لصالح ايت 

حو�سى املهدي.

حصة اجتماعية من   22 تفويت 

طرف جاللي طارق لصالح ايت حو�سى 

املهدي.

حصة اجتماعية من   79 تفويت 

جاكمي  لصالح  طارق  جاللي  طرف 
رضا.

حصة اجتماعية من   39 تفويت 

طرف منقا�سي طامة لصالح جاكمي 
رضا.

من   7 و   6  : تعديل املادة رقم   (3

القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانون  تميين   (4

للشركة مع التغييرات ال ابقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 29/28/222  تمت رقم  672  .
رقم التسجيل 8103.

66 P

MED UNION
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 SIEGE SOCIAL : LOT N° 3

 LOTISSEMENT AL HOUDA,

SOUISSI RABAT

RC : 82922-RABAT

تعديل
العا6 االستثنائي  الجمع  بموجب 

 »MED UNION SARL« بمقر شركة

بتاريخ  9/27/222  تم االتفاق على 

ما يلي : 

1) قبول شركاء جدد.

2) تفويت 9222 حصة اجتماعية 

كما يلي :

اجتماعية  حصة   1000 تفويت 

لصالح  صباح  بني2  طرف  من 

بوهوش رشيدة.

اجتماعية  حصة   1000 تفويت 

لصالح  مرية  مم ن  طرف  من 

بوهوش رشيدة.

تفويت 700 حصة اجتماعية من 

طرف كرموني طارق لصالح بوهوش 

رشيدة.

اجتماعية  حصة   1000 تفويت 

لصالح  الحميد  مممدين  من طرف 

اباط إدري2.

اجتماعية  حصة   1000 تفويت 

اباط  لصالح  عمر  غكدر  طرف  من 

إدري2.

تفويت 700 حصة اجتماعية من 

اباط  الغني لصالح  طرف زازي عبد 

إدري2.

اجتماعية  حصة   1000 تفويت 

لصالح  رشيد  غولحيان  طرف  من 

جبراني خليل.

تفويت 800 حصة اجتماعية من 

جبراني  لصالح  مممد  ماحي  طرف 

خليل.

اجتماعية  حصة   222 تفويت 

ايت  لصالح  ماحي مممد  من طرف 

حو�سى املهدي.

تفويت 300 حصة اجتماعية من 

ايت  لصالح  الغني  عبد  زازي  طرف 

حو�سى املهدي.

تفويت 400 حصة اجتماعية من 

طرف جاللي طارق لصالح ايت حو�سى 

املهدي.

تفويت 600 حصة اجتماعية من 

جاكمي  لصالح  طارق  جاللي  طرف 

رضا.

تفويت 300 حصة اجتماعية من 

طرف كرموني طارق لصالح جاكمي 

رضا.

من   8 و   6 تعديل املادة رقم    (3

القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانون  تميين   (4

للشركة مع التغييرات ال ابقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 29/28/222 تمت رقم 6723  .

رقم التسجيل 8105.

67 P

MEDEXC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 SIEGE SOCIAL :  2 AVENUE AL

ABTAL APPT 4 AGDAL RABAT

RC :  42272-RABAT

تعديل
العا6 االستثنائي  الجمع  بموجب 

بتاريخ   «MEDEXC« شركة  بمقر 

 26/222/ 2 تم االتفاق على ما يلي : 

1) قبول شركاء جدد.

اجتماعية  حصة   22 تفويت   (2

خلود  بوسوني  ال يدة  طرف  من 

لصالح ال يد تبركانت مص5فى.

ازطوط  ال يد  لصالح  تفويت 

سمير الحصص االجتماعية من طرف: 

 ال يد موساوي عبد املجيد : 22 

حصة اجتماعية.

: 22 حصة  ال يد نجيب مممد   

اجتماعية.

10 حصة   : ال يد كروش مممد 

اجتماعية.

10 حصة   : ال يد كرموني طارق 

اجتماعية.

ال يدة بوسوني خلود : 10 حصة 

اجتماعية.

من   8 و   6 تعديل املادة رقم    (3

القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانون  تميين   (4

للشركة مع التغييرات ال ابقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 29/28/222 تمت رقم 6722  .
رقم التسجيل 8104.

68 P

RESEAU.MA
SARL AU

تأسي2
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إحداث  تم  8 يوليو  222 

األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي :

 RESEAU.MA SARL  : الت مية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة بشريك وحيد.
مقاول   : االجتماعي  الهدف 

ومفاوض إدارة األعمال. 

 8 شقة   30  : االجتماعي  املقر 

موالي احمد لوكيلي ح ان - الرباط.

املدة : 99 سنة.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

حصة اجتماعية   1000 مق مة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

ال يد بن عودة حميد   : الت يير 

ملدة أير ممدودة.

 : الفترة املعمول بها خالل ال نة 

تبتدئ من فاتح يناير إلى 31 دي مبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 

االحتياط القانوني، الفائض يتصرف 

فيه ح ب قرار الشركاء.

 153851  : التجاري  السجل 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تمت  يوليو  222   29 بتاريخ 

.116504
من غجل االستخالص والبيان

69 P

 ROUGANI ASSUR ET

CONSEIL
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  يونيو  222   8 بتاريخ  الرباط 

امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد  :

 ROUGANI ASSUR  : الت مية 

ET CONSEIL SARL AU

وسيط   : االجتماعي  الهدف 

التأمينات.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مق م إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

 1000  : املهدي  الركاني  ال يد 

حصة.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي2 النهائي غي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة ماعدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 138 حي امل يرة 1 تمارة.

امل ير : ال يد الركاني املهدي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.133443

70 P

 L’ ASSURANCE

ECONOMIQUE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاس 

بتاريخ 18 يونيو  222 قد تم تأسي2 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد  :

 L’ASSURANCE  : الت مية 

ECONOMIQUE SARL AU

وسيط   : االجتماعي  الهدف 

التأمينات.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

مق م إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

 : ال ال6  عبد  فايز  جايي  ال يد 

1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي2 النهائي غي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة ماعدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة الوئا6 بن ودة   45  : املقر 

ال5ابق 2 رقم 4 فاس.

فايز  جايي  ال يد   : امل ير 

عبد ال ال6.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.68451

71 P

F & N BROTHERS CAR
SARL
تأسي2

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بالرباط،  7 يونيو  222 
التأسي�سي لشركة ممدودة  القانون 

امل ؤولية :
 F & N BROTHERS  : الت مية 

.CAR SARL
الهدف االجتماعي : كراء ال يارات 

بدون سائق.
املقر االجتماعي : غمل 1 رقم 82 ج 

5 ح  ي 6 - الرباط.
مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
درهم مق مة إلى :

فهد طاهير : 500 حصة.
نوفل طاهير : 500 حصة.

طاهير  فهد  ال يد   : الت يير 
وال يد نوفل طاهير.

ال نة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 دي مبر من كل سنة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأ 25   9 التجارية بالرباط بتاريخ 

 222 تمت رقم 24222 .
72 P

ILLEL
SARL AU

شركة إلليل ش.6.6
الرغسمال : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 
39، محج اللة ياقوت، شقة دال، 

ال5ابق الخام2
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
يونيو  222   22 في  بالصويرة 
العا6  الجمع  ممضر  وبمقت�سى 
االستثنائي للشريك الوحيد بتاريخ 22 
الوحيد  الشريك  قرر  يونيو  222، 
رغسمالها  ش.6.6»  »إلليل  لشركة 
االجتماعي  ومقرها  درهم،   10.000
اللة  شارع   ،39 البيضاء،  بالدار 
ياقوت، شقة دال، ال5ابق الخام2، 

ما يلي :

70 حصة من طرف  1 - تفويت 

بشركة  الدنادني  العزيز  عبد  ال يد 

»إلليل» لفائدة ال يد ادري2 غسد.

تفويت  على  املصادقة   -  2

الحصص االجتماعية العائدة لل يد 

ال يد  لفائدة  الدنادني  العزيز  عبد 

ادري2 غسد.

استقالة  على  املصادقة   -  3

الدنادني كم ير  العزيز  ال يد عبد 

ادري2  ال يد  سابق وتعيين وقبول 

غسد كم ير وحيد للشركة ملدة أير 

ممددة.

4 - تميين النظا6 األسا�سي.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   786648 تمت رقم  البيضاء 

13 يوليو  222.
لإليداع والنشر

امل ير الوحيد

73 P

TERROIR MANIA
SARL

شركة ذات رغسمال 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : شقة 4، عمارة 4، 

إقامة Provençal، تمارة املركز، 

 2222

أير  العامة  الجمعية  من  بقرار 

العادية بتاريخ  2 ماي  222، تقرر :

1 - تمويل املقر الرئي�سي إلى : شقة 

4، عمارة 4، إقامة Provençal، تمارة 

املركز، 2222 .

 : والت يير  اإلدارة  تعديل   -  2

ال ادة : عماد رحماني حامل ب.ت.و 

رحماني  مممد  و   A662932 رقم 

تم   ،F8728 رقم  ب.ت.و  حامل 

لشركة  وم يرين  مديرين  تعيينهم 

أير  ملدة   «TERROIR MANIA«

ممددة.

تعديل   : الزيادة في رغس املال   -  3

درهم ليصبح   92.222 رغس املال ب 

100.000 درهم.

4 - تعديل االشتراكات.

5 - تغيير أرض الشركة : األنش5ة 
الرئي ية الثالثة للشركة هي : مكتب 
والبمث،  والتمقيق  الدراسات 
االستشارات  والتصدير،  االستيراد 

اإلدارية.
6 - تعديل النظا6 األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تمت رقم  292  .
74 P

CLOSAXE
  SARL AU

     تأسي2 شركة
بمقتدى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
غسا�سي  قانون  وضع   24/26/222 
ذات  امل ؤولية  ممدودة  لشركة 
شريك وحيد  التي تممل الخصائص 

التالية :
.CLOSAXE SARL AU  : الت مية
15 شارع االب5ال   : املقر الرئي�سي 

شقة 4 اكدال الرباط.
املدة :  99 سنة.

النشاط : استيراد وتصدير.
الرغسمال:22.222،22    درهم  .

العمراني،  خالد  ال يد  الت يير: 
رقم  الوطنية  للب5اقة  الحامل 

AA34413 ؛ ملدة أير ممدودة.
تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  28/222/  .
رقم السجل التجاري : 154063.

75 P

TANDIFT PRO
 SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسي2  تم  قد  يونيو  222،   7
شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 
 TANDIFT PRO الوحيد  الشريك 

.SARL AU
في  التجارة   : االجتماعي  الهدف 

مواد التنظيف واألواني املنزلية.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مق مة 

100 درهم للحصة الواحدة.
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املصواب فاطمة 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسي2 النهائي غي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
31 من كل سنة ما عدا ال نة األولى 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 ،30 عمارة   : االجتماعي  املقر 
شارع موالي احمد لوكيلي،   ،8 رقم 

ح ان، الرباط.
امل ير : املصواب فاطمة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.154055

76 P

شركة مطعم اسماعيل
ش.6.6

انمالل م بق
وتصفية لشركة

تبعا ملحضر الجمع العا6 االستثنائي 
يوليو  222  املؤرخ بأكادير بتاريخ 27 
قرر الشريك لشركة »م5عم اسماعيل» 
ش.6.6 ذات رغسمال ي اوي 100.000 
درهم مقرها ممل رقم 2 عمارة افران، 

شارع عبد الرحيم بوعبيد، غكادير.
قرر املجل2 :

انمالل م بق وتصفية الشركة.
للشركة  مصفي  بصفة  تعيين 

ال يد عبد العزيز النية.
بمقرها  للتصفية  املقر  تمديد 

االجتماعي املذكور غعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
غأ 25  222   11 بتاريخ  بأكادير 

تمت الرقم 106016.
77 P

JET ELDO MAROC
السجل التجاري رقم 22333 غكادير

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
امل ماة  للشركة  غبريل  222،    2
JET ELDO MAROC ش.6.6 بشريك 
درهم،   100.000 برغسمال  وحيد، 
الكائن مقرها بأكادير، عمارة ال ال6، 
رقم  2، حي ليز اميكال، قرر الشريك 

الوحيد ما يلي :

إعالن الحل امل بق للشركة من 

تاريخ 31 مارس  222.

تعيين ال يد بيير أاسيي كمصف 

للشركة.

: غكادير،  تمديد مقر التصفية في 

الثاني  شارع الح ن  عمارة غومليل، 

.(FIDUSOUSS مقر شركة(

كما تقرر توقيف ووضع حد لتوكيل 

امل ير من تاريخ 31 مارس  222.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت  يوليو  222   26 بأكادير بتاريخ 

رقم 22379 .
للخالصة والبيان

78 P

SOHAEB MOSAD

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد  ماي  222،   3 بتاريخ  الرباط 

امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 

املحدودة.

.SOHAEB MOSAD : الت مية

وشراء،  بيع   : االجتماعي  الهدف 

غشغال مختلفة.

رغسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مق مة 

100 درهم للحصة الواحدة.

ال يد اجيوي مممد 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي2 النهائي غي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

امل يرة   289 رقم   5 غمل   : املقر 

ح.ي.6 الرباط.

امل ير : ال يد اجيوي مممد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 24229

79 P

BOUNIANE AL MOUSTAKBAL
SARL

42 ، تجزئة امل تقبل، ال5ابق 
الثاني، شقة رقم 2، بوشوك، 

العيايدة، سال
تعديل

في  ممرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
واملسجل  ماي  222    9 سال بتاريخ 
في  بالرباط  التسجيل   بمصلحة 
31 ماي  222 تمت رقم 232 2 قررا 
 BOUNAINE شركة  في  امل اهمون 

: AL MOUSTAKBAL SARL
تغيير املقر االجتماعي للشركة : إلى 
42  تجزئة امل تقبل، ال5ابق األول، 
شقة رقم 2، بوشوك، العيايدة، سال.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة 

سال تمت رقم 37068.
80 P

RIMZAS IMMO
SARL

 ،II 6شارع اللة غسماء، إقامة غد
عمارة 5، متجر رقم 1، تابريكت، 

سال
تعديل

في  ممرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
سال بتاريخ 18 يونيو  222 واملسجل 
في  بالرباط  التسجيل   بمصلحة 
فاتح يوليو  222 تمت رقم 27444 
 RIMZAS قررا امل اهمون في شركة 

: IMMO SARL
 : االجتماعية  الحصص  تمويل 
ببيع  قامت  ناجية  الب5مي  ال يدة 
100 درهم للحصة  33 حصة بقيمة 
حصة  و34  زكرياء  حمودة  لل يد 
لل يد  للحصة  درهم   100 بقيمة 
بقيمة  حصة  و34  إلياس  حمودة 
حمودة  لل يد  للحصة  درهم   100

ياسين.
 :  ت يير الشركة وسل5ة اإلمضاء 
ال يد  ت مية  امل اهمون  قرر 
مع  للشركة  كم ير  زكرياء  حمودة 
جميع  على  اإلمضاء  سل5ة  تخويله 
واإلمضاء  بالشركة  املتعلقة  الوثائق 

على الشيكات.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة 

سال تمت رقم 37080.

81 P

ديوان األستاذ لح ن منقوش، املوثق بالرباط

 شارع عمرا ابن الخ5اب، عمارة 10، شقة 

رقم 6، غكدال، الرباط

الهاتف : 73 27 77 0537

الفاك2 : 74 27 77 0537

TANEL MAZ
ش.ذ.6.6

رغسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالرباط، ح ان 

زنقة موالي احمد لوكيلي، عمارة 30 

شقة 8

تأسي2 شركة
في  مؤرخ  موثق  عقد   بموجب 

5 غأ 25  222، تم تأسي2 شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد، مميزاتها كالتالي :

الت مية : TANEL MAZ ش.ذ.6.6. 

غنش5ة    : االجتماعي   الغرض 

املحلية  وتقديم   استغالل املنتوجات  

املأكوالت.

املقر االجتماعي : الرباط - ح ان، 

 30 زنقة موالي غحمد لوكيلي، عمارة 

شقة 8.

مدة الشركة : تم تمديدها في 99 

سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رغسمال 

10.000 درهم.

ال يد عالء  تعيين  تم   : الت يير 

الدين املزيد كم ير للشركة ملدة أير 

ممدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غأ 25  222   11 التجارية بتاريخ 

تمت رقم 6769  .

التجاري  بالسجل  التقييد  وتم 

تمت رقم 154073.
مقت5ف وبيان

األستاذ لح ن منقوش، موثق بالرباط

82 P
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OUGZIA TRANS
SARL

 دوار غوالد أزية، قيادة موالي 

عبد القادر، حد كورت

السجل التجاري : 445

تعيين م ير جديد للشركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

15 يونيو  222 فقد تقرر ما يلي :

عبد  سليماني  ال يد  تعيين 

الرحيم كم ير وحيد للشركة ملدة أير 

ممدودة تبعا لقبول استقالة امل ير.

تفويت 500 حصة اجتماعية من 

ال يد  لفائدة  عمر  الغزوي  ال يد 

سليماني عبد الرحيم.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
املحكمة االبتدائية بمشرع بلقصيري 

يونيو  وبتاريخ  2   111 رقم  تمت 

.222 

83 P

AFRIC SAT
شركة ذات م ؤولية ممدودة

برغسمال قدره : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 22  املنزه بير 
رامي، شرق القني5رة

السجل التجاري : 61665

بمقت�سى عقد عرفي قد تم تأسي2 

شركة تممل الخصائص التالية :

.AFRIC SAT : الت مية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

م ؤولية ممدودة.

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة والبنايات.
رغس املال : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي2 النهائي.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املنزه،  رقم 22    : املقر االجتماعي 

بير رامي، شرق القني5رة.

الت يير : ال يدة فهر سكينة ملدة 

أير ممدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية بالقني5رة بتاريخ 26 يوليو 

 222 تمت رقم 86615.
عن النسخة والنص

84 P

 CENTRE YASSMINE
BRETON

رقم السجل التجاري : 26739
تفويت الحصص االجتماعية

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يناير   22 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة  في  امل اهمون  قرر   222 
 CENTRE YASSMINE BRETON

ذات امل ؤولية املحدودة التالي :
تفويت ال يدة شفاوي غمال 100 
ال يدة  لفائدة  اجتماعية  حصة 

كريمة العيار.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يوليو  فاتح  بتاريخ  ب ال  االبتدائية 

 222 تمت الرقم 37008.
85 P

غجار غنفي ت ش.6
AJARINVEST SA

رغسمالها : 7.000.000 درهم
 CDG املقر الرئي�سي : الرباط- ح ان، عمارة

ساحة موالي الح ن
RC :  22  7 - IF : 22677222

ICE : 222 26789222226

شركة إيموفير بالسمون
SPI

رخصة الهيئة املغربية ل وق 
AG/SPI/003/222  الرساميل رقم

تأسي2 
بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ   -  1
القانون  إنجاز  تم  يونيو  222   24
االسم  مجهولة  لشركة  األسا�سي 
الخصائص  ذات  متمول  برغسمال 

التالية :
بالسمون  إيموفير   : الت مية 

.IMMOVERT PLACEMENT
هو  الشركة  هدف   : هدف 
التي  العقارية  األصول  في  االستثمار 
ت تأجرها غو التي بنتها حصريا بهدف 
بشكل بها  تمتفظ  والتي  تأجيرها 

مباشر غو أير مباشر بما في ذلك في   
جميع العمليات  حالة طور اإلنجاز، 
الضرورية لالستعمال غو إعادة بيعها 
والقيا6 بأي عمل من غي نوع في هذه 
األصول العقارية، والسيما العمليات 
وإعادة  وتجديدها  ببنائها  املتعلقة 
طرف  من  تأجيرها  بقصد  تأهيلها 
القرض الفالحي للمغرب ش.6 غو من 
مراقبون  طبيعيون  غشخاص  طرف 
للمغرب  الفالحي  القرض  من طرف 
املديونية  إلى  اللجوء  خيار  مع  ش.6 
في  عليها  املنصوص  الشروط  تمت 
الت يير،  ونظا6  به  املعمول  النظا6 

وت يير غليات التمويل.
: ساحة العلويين  املقر االجتماعي 

ص.ب 49، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

24 يونيو  222.
الرغسمال االجتماعي األولي : ممدد 
إلى  مق م  درهم   537.000.000 في 
5.370.000 سهم من فئة 100 درهم 

لل هم.
اإلدارة  مجل2  عين   : الت يير 
شركة   AJARINVEST SA شركة 
لشركة  عاما  مديرا  بصفتها  م يرة 

إيموفير بالسمون.
2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت رقم  غأ 25  222   9 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   116703

التجاري تمت رقم 24223 .
من غجل الخالصة والبيان

86 P

LDM SERVICES
 شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات شريك وحيد
تأسي2

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
تأسي2  تم  قد  غأ 25  222   6
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

شريك وحيد باملميزات التالية :
 LDM SERVICES  : الت مية 

.SARL AU
استشارات   : االجتماعي  الهدف 

وخدمات.

في  حدد   : الشركة  رغسمال 
 1000 إلى  موزعة  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
وإسنادها  بأكملها  تمريرها  تم  قد 

ال يد عصا6 اوبلخير.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسي2 النهائي غي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
األولى  ال نة  عدا  ما  دي مبر.   31

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   46  : االجتماعي  املقر 
الزرق5وني، ط 2 رقم 6، الدار البيضاء.
: ت ير الشركة من طرف  الت يير 
الحامل  اوبلخير،  عصا6  ال يد 
رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 

JC 32292 وذلك ملدة أير ممدودة.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالدار البيضاء :  284 2.
الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم 28289 بتاريخ 11 غأ 25  222.

مقت5ف من غجل اإلشهار

87 P

GENAP
SARL AU

 الضحى 1، ال5ابق الثاني، ممل 
رقم 3، عين ال بع، الدار البيضاء

بقرار من الشريك الوحيد لشركة 
قدره  برغسمال   GENAP SARL AU
 1 الضحى  ومقرها  درهم،   100.000
عين   ،3 رقم  ممل  الثاني،  ال5ابق 
ال بع، الدار البيضاء واملسجل لدى 
السجل التجاري بالدار البيضاء تمت 
رقم 480113، في جمع عا6 وتقرر ما 

يلي :
مع  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 

تميين النظا6 األسا�سي :
من  الشركة  رغسمال  في  الزيادة 
بمبلغ  النقدية  امل اهمة  خالل 
ال يد  طرف  من  درهم   922.222
الوحيد  امل اهم  العدالوي  ح ن 
رغسمال  إلى  للوصول  للشركة 

1.000.000 درهم.
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بمكتب  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التسجيل 

غأ 25   5 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

تمت رقم 789262.

88 P

OKAFID SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE  100.000,00DHS

 RUE SEBTA RESIDENCE RIAD B 3 -39

N°7-KENITRA

 I.F :29 23486/ CNSS : 9292923/

T.P:22826327/ R.C:37789

JAWHARA CERAM

SARL AU 

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : بين ملدون شارع 

2  رقم 28 مكرر الدار البيضاء

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يوليو   8 يو6  املنعقد  االستثنائي 

لشركة  امل ير  املجل2  قرر   ،222 

ذات  شركة   JAWHARA CERAM

امل ؤولية املحدودة الشريك الوحيد، 

رغسمالها 5.000.000 درهم، مق م إلى 

الواحدة،مقرها  للحصة  درهم   100

بين ملدون  االجتماعي بالدار البيضاء 

وممررة  مكرر،   28 رقم    2 شارع 

بالسجل التجاري تمت رقم  32792 

ما يلي :

 100.000 تضخيم رغسمالها من  

درهم إلى 5.000.000 درهم.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأ 25  222   4 بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم 789222.

89 P

STE RAFFAD CO
SARL

AU CAPITAL DE  22.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : ANGLE RUE

 SALAH EDDINE RUE HANSALI

 ET AVENUE MOHAMMED V

MAGASIN N°  3 KENITRA

RC : 29267

TP : 22 22642

IF : 482727 6

شركة ذات م ؤولية ممدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : زنقة صالح الدين 

والحنصالي وشارع مممد الخام2، 

ممل رقم 13، القني5رة

السجل التجاري رقم : 29267

التعريف الضريبي رقم : 22642 22

تصفية الشركة
تعيين املصفي
مقر التصفية

بتاريخ  الشركاء  قرار  على   بناء 

15 مارس  222.

اعتبارا  م بقا  الشركة حال  حل 

من يومه ووضعها في إطار التصفية.

تعيين في منصب املصفي : ال يد 

الرفاد عمر، مغربي الجن ية، القاطن 
 5 رقم  املرج،  زنقة  ح ان،  بحي 

الوطنية  للب5اقة  والحامل  الرباط 
.A6 2 29 رقم

الغرض  لهذا  تخويله  مع 

الصالحيات الواسعة إلنجاز إجراءات 

تصفية الشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تمديد  تم 
زنقة   : ب  الكائن  للشركة  الرئي�سي 

وشارع  والحنصالي  الدين  صالح 

 ،13 رقم  ممل  الخام2،  مممد 

القني5رة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   3713 رقم  تمت   بالقني5رة 

29 يونيو  222.
للخالصة والتذكير

املصفي

90 P

N.G PROJECT
SARL AU

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة بشريك واحد

بناء على عقد عرفي غعلن القانون 
األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

بشريك واحد ذات املميزات التالية :
 N.G PROJECT SARL  : االسم 
ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك واحد.
املوضوع :

التمقيق  دراسات  مكتب  إدارة 
والبموت البيئية.

جميع  في  عا6  بشكل  التجارة 
املنتجات أير املحظورة.

استيراد وتصدير جميع املنتجات 
أير املحظورة.

إقامة   8 شقة   : االجتماعي  املقر 
باب  شارع  الثالث،  ال5ابق  الخير، 

تام نا قبيبات 10050، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسي2 النهائي.
الرغسمال : 100.000 درهم مكون 
من 1000 حصة قيمة كل واحدة منها 

100 درهم.
ت يير الشركة وإدارتها   : الت يير 
تمت تصرف ال يد خالد النواصرية 
للشركة  األسا�سي  للقانون  طبقا 
الكاملة وذلك ملدة أير  مع ال ل5ة 

ممدودة.
ال نة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر.
القانوني  اإليداع  غنجز   : اإليداع 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
السجل  تمت  غأ 25  222   9

التجاري رقم 154041.
91 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة ممدودة امل ؤولية ذات الشريك الوحيد

رغسمال : 500.000 درهم

1، شارع الشهيد ضياء الرحمان، ق5اع 1، 

بلوك ج، ال وي�سي، الرباط

JRS HOLDING
SARL AU

 شركة ممدودة امل ؤولية 
ذات شريك وحيد

رغسمالها : 100.000 درهم
15، شارع األب5ال، شقة 4، غكدال، 

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
وسجل  يوليو  222  فاتح  بتاريخ 
إنشاء  تم  يوليو  222    2 بتاريخ 
ممدودة  لشركة  األسا�سي  النظا6 

امل ؤولية ذات شريك وحيد :
 JRS HOLDING : ت مية الشركة

.SARL AU
الهدف االجتماعي :

البناء واألعمال املختلفة ؛
استغالل وتشغيل األصول  شراء، 
التوزيع  عدادات  املصانع،  التجارية، 
بكل  وت5ويرها  البيع  غو  الشراء،  غو 

الوسائل ؛
بأي  الشركات  في جميع  املشاركة 

شكل من األشكال.
شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 

األب5ال، شقة 4، غكدال، الرباط.
املدة : 99 سنة من يو6 التسجيل 

في السجل التجاري.
تمديد  تم   : الشركة  رغسمال 
 100.000 بمبلغ  الشركة  رغسمال 

درهم.
جادي  ياسين  ال يد   : الت يير 
الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 

.AB 622349 رقم
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تمت  غأ 25  222   11 في 
في  الشركة  تسجيل  وتم   116754

السجل التجاري رقم 154057.
92 P

SEV CONSULTING
SARL AU

رغسمالها : 30.000 درهم
 املقر االجتماعي : شارع عالل 

بن عبد هللا، عمارة باري2، ال5ابق 
الثالث، الشقة 9، وجدة

 بمقت�سى عقد عرفي بوجدة بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر  يوليو  222   6
ش.ذ.6.6  كون يلتينك»   »سيف 

وما يلي :
 : تمويل املقر االجتماعي من   -  1 
عمارة  هللا،  عبد  بن  عالل  شارع 
وجدة   ،9 الشقة   ،3 ال5ابق  باري2، 
 ،3 ال5ابق  ب،  عمارة   ،5 ه  ج  إلى 

الشقة رقم 14، لؤلؤة، زعير، تام نا.
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2 - تعديل القانون األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
في   2674 التجارية بوجدة تمت رقم 

22 يوليو  222.
93 P

 GREAT EXPERT FOR
WORKS AND SERVICES

GEWS
SARL AU

رغسمالها : 1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 136، ال5ابق 
الثاني، الشقة رقم 4، شارع القاهرة 

كومتراف 1، تمارة
 بمقت�سى عقد عرفي بتمارة بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر  يوليو  222   6
غند  وورك  فور  اك بير  »كريت 

سرفي2» ش.ذ.6.6 ش.و ما يلي :
 : تمويل املقر االجتماعي من   -  1 
الشقة  الثاني،  ال5ابق   ،136  رقم 
 ،1 كومتراف  شارع القاهرة،   ،4 رقم 
الهاشمية،   ،16 تمارة إلى تجزئة رقم 
 ،3 الشقة  ال5ابق األول،   ،3 سعادة 

تمارة.
2 - تعديل القانون األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة تمت رقم 6282 في 

11 غأ 25  222.
94 P

DYAR AL MANSOUR
شركة م اهمة

يبلغ رغسمالها 942.222.222 درهم
املقر االجتماعي : عمارة الشركة 
العامة العقارية، ساحة األودية 

شارع مهدي بن بركة، حي الرياض - 
الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم 
22646

الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
املنعقد  للشركة  االستثنائي  العا6 
اتخاذ  تم  يونيو  222،   15 بتاريخ 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع  قرار 
لرفعه درهم   410.000.000 قدره 

إلى  درهم   530.000.000 من   
بإصدار  درهم   942.222.222
 100 9.422.222 سهم جديد بقيمة 
الشركة  ديون  مع  بمقاصة  درهم، 
وادماج  وامل تمقة  املقدار  املحددة 

الح اب الجاري للشركاء.
االستثنائي  العا6  الجمع  عاين 
يونيو   22 بتاريخ  املنعقد  للشركة 
رغسمال  رفع  عملية  تمقيق   222 
الشركة وقا6 بالتعديل امل تمق على 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
غأ 25  222   11 بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 8134.
من غجل النشر والتخليص

مجل2 اإلدارة

95 P

ائتمانية غسفار كون اي

شقة رقم 4 جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 2237729762

GOLDEN SERVANCIA
SARL AU

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة من شريك واحد

تأسي2  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
من  ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد :
 GOLDEN  : االجتماعي  اللقب 

.SERVANCIA SARL AU
الثريا  برماكي  ال يدة   : الشركاء 

: A133016 ب.و.ط
 500 سهم.

امل يرة : ال يدة برماكي الثريا.
رغس املال : 50.000 درهم.

النشاط : االستشارات اإلدارية.
ترجمة.
طباعة.

رقم  شقة   ،30 عمارة   : العنوان 
8، زنقة موالي غحمد الوكيلي ح ان 

الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأ 25   2 يو6  بالرباط  التجارية 
السجل   7222 رقم  تمت   222 

التجاري رقم  2389 .
للبيان

96 P

KHARROPORT
تأسي2

I - بموجب عقد عرفي مؤرخ في 13 
تم تأسي2 شركة ذات  يوليو  222 
املواصفات  لها  ممدودة  م ؤولية 

التالية :
.KHARROPORT : الت مية

التجارة   : االجتماعي  الهدف 
االلكترونية / التصدير واالستيراد.

املقر االجتماعي : بلوك 10 رقم 15 
ايت   222232322 منتزه   4 ال5ابق 

اوعالل مكناس.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.
ال يدان  عين   : الشركة  ت يير 
خروبة يوسف وكرا6 يون2 م يران 

للشركة مع جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

تمت السجل التجاري رقم 54043.
للنسخ والبيان

الوكيل

97 P

AG BENHAMOUCH
تأسي2

I - بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22 
تم تأسي2 شركة ذات  يونيو  222 
م ؤولية ممدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :
.AG BENHAMOUCH : الت مية
بيع منتجات   : الهدف االجتماعي 
أذائية بالجملة / نقل البضائع /نقل 

األشخاص.
شارع غنوال   23  : املقر االجتماعي 
 4 رقم  مكتب   11 فلوري  اقامة 

ميموزة قني5رة.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.
ال يد  عين   : الشركة  ت يير 
بنمموش الح ن م يرا للشركة مع 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقني5رة تمت السجل التجاري رقم 

.6 769
للنسخ والبيان

الوكيل

98 P

 EL GRENDE FAMILIA

HOLDING
تأسي2

I - بموجب عقد عرفي مؤرخ في 4 

تم تأسي2 شركة ذات  يونيو  222 

املواصفات  لها  ممدودة  م ؤولية 

التالية :

 EL GRENDE  : الت مية 

.FAMILIA HOLDING

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

 / نقل البضائع  غو البناء/  املختلفة  

التجارة.

شارع غنوال   23  : املقر االجتماعي 

 4 رقم  مكتب   11 فلوري  اقامة 

ميموزة قني5رة.

الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 

في 100.000 درهم.

ال يدة  عينت   : الشركة  ت يير 

بهيج وئا6 م يرة للشركة مع جميع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقني5رة تمت السجل التجاري رقم 

.61805
للنسخ والبيان

الوكيل

99 P

STE LUXORYA OPTIC
SARL AU

تأسي2 شركة ممدودة امل ؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت  يونيو  222   23 يو6  بالرباط 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياأة 

ممدودة امل ؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :

 STE LUXORYA«  : الت مية 

.»OPTIC

الهدف : غخصائي وبائع النظارات 

والعدسات.

 2 مجمع األمل   : املقر االجتماعي 

إقامة شهد ممل رقم 2 الجديدة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسي2 الشركة.
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الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة : عهد ت يير الشركة ال يد 
لكنيزي مهدي.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
أاية 31 دي مبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II
الشركة بالسجل التجاري للممكمة 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 23 يونيو 

 222 تمت رقم 18303.
100 P

LOVE BEAUTY
SARL AU

السجل التجاري 133651 الرباط
حل م بق للشركة

قررت الشريكة الوحيدة لشركة  
شركة   LOVE BEAUTY SARL AU
رغسمالها  ممدودة  م ؤولية  ذات 
االجتماعي  مقرها  درهم   100.000
79 مكرر حي نهضة 3 زنقة بني شارد 
أير  العا6  الجمع  خالل  الرباط، 
الشركة  بمقر  انعقد  الذي  العادي 

بتاريخ  2 يونيو  222 :
1 - الحل امل بق للشركة.

بهيش  غسماء  ال يدة  تعيين   -  2
رقم  الوطنية  للب5اقة  الحامل 

IA155334 مصفية للشركة.
3 - تعيين مقر التصفية االجتماعي 
: 79 مكرر حي نهضة 3 زنقة بني شارد 

الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 11 غأ 25  222 تمت رقم 

.116781
101 P

EHC MAROC
شركة م اهمة

رغسمالها 292.722.222 درهم
مقرها االجتماعي : طريق امل بح 
بالقرب من حدائق املنارة، مراكش

السجل التجاري : 22983
العا6  الجمع  ممضر  بم ب 
يونيو   14 العادي واالستثنائي بتاريخ 

 222، تقرر ما يلي :

في إطار الجمع العا6 االستثنائي :

قرار استمرار نشاط الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تمت  يوليو  222   28 بتاريخ 

. 26422
قصد النشر واإلعالن

102 P

NBA OFFICES & SPACES
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

رغسمالها 2.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : 10 زنقة مو�سى 

بن نصير، الشقة 11، ال5ابق 6، 

الشقة 11 أوتييه، الدار البيضاء

السجل التجاري : 394827

العادي  العا6  الجمع  بم ب 

يونيو  222،   15 واالستثنائي بتاريخ 

تقرر ما يلي :

في إطار الجمع العا6 االستثنائي :

1 - تمويل املقر االجتماعي للشركة 
زنقة غحمد   ،49  : إلى العنوان التالي 

الدار  املعاريف،   ،3 الرقم  بركات، 

البيضاء.

2 - تعديل النظا6 األسا�سي.

إلتما6  الصالحيات  تفويض   -  3

اإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأ 25  222   2 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 788722.
قصد النشر واإلعالن

103 P

NELLARMONIA
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

رغسمالها 2.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : مبنى 9، ال5ابق 

الرابع، أاندي مول، شارع أاندي 

امتداد املعاريف، الدار البيضاء 

22382

السجل التجاري :  24224

االستثنائي  العا6  الجمع  بم ب 

بتاريخ 28 يونيو  222، تقرر ما يلي :

األسا�سي  النظا6  تعديل    -  1

 NELLARMONIA SARL لشركة 

 NELL’ARMONIA نتيجة بيع شركة 

BSL SAS شركة  إلى   SAS 

رغسمال  تشكل  التي  سهم   22.222

.NELLARMONIA SARL شركة

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأ 25  222   4 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 7 7892.
قصد النشر واإلعالن

104 P

 BATIMENTS IKEN &

ASSOCIES
SARL

»BATIKA«

رغسمالها 1.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 11 زنقة عزيز 

بالل ال5ابق الخام2 معاريف الدار 

البيضاء

السجل التجاري :  828 3

تغيير املقر االجتماعي للشركة
 BATIMENTS اتخذ شركاء شركة

 IKEN & ASSOCIES SARL

العا6  الجمع  خالل   «»BATIKA

ماي  222   27 بتاريخ  االستثنائي 

القرار التالي :

تمويل املقر االجتماعي للشركة :

بالل  عزيز  زنقة   11 رقم   : من 

الدار  معاريف  الخام2  ال5ابق 

البيضاء.

حي  األنيق  ال كن  تجزئة   : إلى 

ال5ابق الرابع عين   11 العمرية رقم 

الشق الدار البيضاء.

النظا6  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجارية 

789249 بتاريخ 11 غأ 25  222.
مقت5ف من غجل اإلشهار

105 P

AZ CONTRACTOR
شركة ممدودة امل ؤولية
رغسمالها 500.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 2 9 ال5ابق 
الثاني حي املنزه ح ي 6 الرباط

تأسي2  تم  عرفي  عقد  بموجب 
 »AZ CONTRACTOR« شركة 
شركة ممدودة امل ؤولية بتاريخ 2  

يوليو  222 ذات املميزات التالية :
األشغال املتنوعة.

الدراسات العامة واملتابعة.
الصيانة.

من  مكون  الشركة  رغسمال 
 5000 إلى  مق م  درهم   500.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مق مة على الشكل التالي :
 2222  : بنعلو  ابت ا6  ال يدة 

حصة.
 2222  : جعفري  سعيد  ال يد 

حصة.
ممددة  أير  ملدة  م يرة  الشركة 

من طرف ال يد سعيد جعفري.
سنة   99 مدة الشركة ممددة في 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 وتمت رقم 153783.
106 P

I2B TRAVAUX
SARL AU

االستثنائي  العا6  الجمع  إن 
 I2B TRAVAUX SARL AU لشركة 
ش.6.6 رغسمالها 100.000 درهم قد 

قرر بتاريخ  2 يونيو  222.
تمويل املقر االجتماعي من  2 غبو 
الرباط إلى   8 بكر الصديق شقة رقم 
ممل 8 زمور بلوك س اقامة د ركراك 

حي الزهرة الخمي ات.
قانون  من   4 الفصل  تعديل 

الشركة »املقر االجتماعي».
بكتابة  القانوني  اإليداع  غنجز 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
غأ 25  222   11 بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 8141.
من غجل االستخالص والبيان

107 P
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BL ARCHITECTS
SARL

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة

بناء على عقد عرفي غعلن القانون 
األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

ذات املميزات التالية :
 BL ARCHITECTS SARL : اإلسم

شركة ممدودة امل ؤولية .
املوضوع : الهندسة املعمارية.

محج  »اقامة   : االجتماعي  املقر 
 7 املبنى  الخام2  ال5ابق  الرياض 

الرباط».
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسي2 النهائي.
الرغسمال : 100.000 درهم مكون 
من 1000 حصة قيمة كل واحدة منها 

100 درهم :
ال يد حمزة بوزري : 500 حصة.

 500  : لشهب  اميمة  ال يدة 
حصة.

ت يير الشركة وإدارتها   : الت يير 
بوزري  حمزة  ال يد  تصرف  تمت 
وال يدة اميمة لشهب طبقا للقانون 
األسا�سي للشركة مع ال ل5ة الكاملة 

وذلك ملدة أير ممدودة.
ال نة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر .
القانوني  اإليداع  غنجز   : اإليداع 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
السجل  تمت  غأ 25  222   5

التجاري رقم 154007.
108 P

STE PLURI BUSINESS
SARL
تأسي2

وضع  يونيو  222   28 تم بتاريخ 
قانون منظم لشركة باملميزات التالية :

 STE PLURI  : الت مية 
ذات  شركة   BUSINESS SARL

امل ؤولية املحدودة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة.

يمتل  مقهى  استغالل   : الهدف 

اقل من 5 غشخاص.

استغالل م5عم.

للفنادق  التشغيلية  اإلدارة 

وجميع املنشآت ال ياحية.

رقم  املكتب   : االجتماعي  املقر 

 610 رقم  العمارة   6 رقم  الشقة   1

تجزئة الشرف مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

مبلغ 50.000 درهم مق مة إلى 500 

موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

 222  : الرحماني  توفيق  ال يد 

حصة.

ال يد مممد ادري2 الرحماني : 

150 حصة.

 150  : حدادي  مص5فى  ال يد 

حصة.

أير  ملدة  الشركة  ت ير   : اإلدارة 

توفيق  ال يد  طرف  من  ممدودة 

الرحماني.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يوليو إلى أاية 30 يونيو .

املدة : حددت في 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسي2 الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 222 تمت رقم 26424  وسجلت 

الشركة في السجل التجاري بمراكش 

تمت رقم 7379  .

109 P

RKS REAL ESTATE
ش.6.6

السجل التجاري رقم 222227

االستثنائية  القرارات  بموجب 

يوليو   26 بتاريخ  الوحيد  للم اهم 

 »RKS REAL ESTATE« 2222 لشركة

ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة 

تمت  التجاري  السجل  في  املسجلة 
القرارات  اتخذت   ،222227 رقم 

التالية :

بيع األسهم املتداخلة بين :

مممد كالي لصالح هشا6 شرفي.

لصالح  موعدب  الدين  صالح 
هشا6 شرفي.

كمال نرجي لصالح هشا6 شرفي.
رشيد اودهو لصالح هشا6 شرفي.

مممد كريم اودهو لصالح هشا6 
شرفي.

الدين  صالح  ال يدين  استقالة 
مهامهما  من  نرجي  وكمال  موعدب 

كم يرين.
تعيين ال يد هشا6 شرفي بصفته 

امل ير الوحيد.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد.
النظا6  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
غأ 25  222 بموجب قانون رقم 

.789 22
110 P

 OPTICAL GALERIE BENI
MELLAL

ش.6.6
السجل التجاري رقم 429243

االستثنائية  القرارات  بموجب 
يوليو   22 بتاريخ  الوحيد  للم اهم 
 OPTICAL GALERIE« 2222 لشركة
BENI MELLAL» املسجلة في السجل 
التجاري تمت رقم 429243، اتخذت 

القرارات التالية :
استقالة ال يد كيمل مممد من 

مهامه كم ير.
لكرنبي  ان2  ال يد  تعيين  تأكيد 

بصفته امل ير الوحيد.
النظا6  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
5 غأ 25  222 بموجب قانون   

رقم 37 789.
111 P

 OPTICAL GALERIE HAY

HASSANI
ش.6.6

السجل التجاري رقم 181571

االستثنائية  القرارات  بموجب 

يوليو   22 بتاريخ  الوحيد  للم اهم 

 OPTICAL GALERIE« 2222 لشركة

HAY HASSANI» املسجلة في السجل 

التجاري تمت رقم 181571، اتخذت 

القرارات التالية :

استقالة ال يد كيمل مممد من 

مهامه كم ير.

لكرنبي  ان2  ال يد  تعيين  تأكيد 

بصفته امل ير الوحيد.

النظا6  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غأ 25  222 بموجب قانون رقم 

.789 37

112 P

 OPTICAL GALERIE

TACHEFINE
ش.6.6

السجل التجاري رقم  36226

االستثنائية  القرارات  بموجب 

يوليو   22 بتاريخ  الوحيد  للم اهم 

 OPTICAL GALERIE« 2222 لشركة

السجل  في  املسجلة   «TACHEFINE

التجاري تمت رقم  36226، اتخذت 

القرارات التالية :

استقالة ال يد كيمل مممد من 

مهامه كم ير.

لكرنبي  ان2  ال يد  تعيين  تأكيد 

بصفته امل ير الوحيد.

النظا6  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غأ 25  222 بموجب قانون رقم 

.789 37

113 P
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 MAINTENANCE AERO
 MAROC

MAM
ماتنينص ايرو مغرب

شركة امل اهمة
وعنوان مقرها االجتماعي : 10، زنقة 

مو�سى بن نصير، ال5ابق ال ادس
شقة 11، الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري 
448175

إقالة الرئي2 التنفيذي
تعيين مدير جديد

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 2 مارس  222، تم :

بيلتران  إجناسيو  خوسيه  إقالة 
 José Ignacio Beltran Taura تاورا 

من منصبه كرئي2 تنفيذي.
وفران ي2  فن نت  تعيين 
 Vincent Francis مونبورغ  ودانييل 

Daniel Monborgne مديرا.
دي  فان  لوك  ال يد  استقالة 
من   Luc Van de Winckel وينكل 
منصبه كمدير وتعيين ال يد أوتييه 
ليمل   Gautier Hucorne هوكورن 

ممل.
بمقت�سى اجتماع مجل2 اإلدارة 

املؤرخ في 5 فبراير  222 تم :
وفران ي2  فن نت  تعيين 
 Vincent Francis مونبورغ  ودانييل 
كرئي2   Daniel Monborgne
جديد  تنفيذي  ومدير  إدارة  مجل2 

بأثر فوري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 
5 غأ 25  222 تمت رقم 28343.
114 P

STE KEDIO
SARL AU

بمدينة  مؤرخ  ممضر  بمقت�سى 
تم  يناير  222   17 بتاريخ  الرباط 
وحدد الشركة  قوانين  بعض   تغيير 

ما يلي :
خالد  مزيبرا  ال يد  استقالة 
ال يدة  وتعيين  الشركة  ت يير  من 

املعزوزي عائشة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت رقم  غأ 25  222   5 بتاريخ 

. 22922
115 P

 CENTRE D’AFFAIRE LA
CAPITALE

SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : 5، زنقة دمشق 
ال5ابق األول الشقة 6 ح ان 

الرباط
رغسمالها : 100.000 درهم

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 24 ماي  222 تمت املصادقة 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

امل ؤولية املحدودة.
 CENTRE D’AFFAIRE  : الت مية 

LA CAPITALE SARL
السجل التجاري : 153333.

زنقة دمشق   ،5  : املقر االجتماعي 
ح ان   6 الشقة  األول  ال5ابق 

الرباط.
تقديم   : االجتماعي  النشاط 

االستشارات والدعم في الت يير.
الرغسمال : حدد رغسمال الشركة 
درهم مق مة إلى   100.000 في مبلغ 
 100 حصة اجتماعية بقيمة   1000

درهم للحصة مق مة كالتالي :
توفيق بنصالح 922 حصة.
سمية العمراوي 50 حصة.

ت ير الشركة ملدة أير   : الت يير 
توفيق  ال يد  طرف  من  ممددة 

بنصالح.
مدة الشركة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

فاتح يوليو  222 تمت رقم 6434.
116 P

SEHA - ASSISTANCE
شركة ذات م ؤولية ممدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
يوليو   27 في  واملسجل  يوليو  222 
 222 بالرباط تأس ت الشركة ذات 

الخصائص التالية :

م ؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
ممدودة.

SEHA - ASSISTANCE  : االسم 
شركة ذات م ؤولية ممدودة.

الهدف االجتماعي :
بيع معدات طبية.

االستيراد والتصدير.
رغسمال الشركة : 150.000 درهم 
حصة اجتماعية   1500 مق مة إلى 
بقيمة 100 درهم للحصة موزعة كما 

يلي :
ال يد بن سال جالل 500 حصة.

 500 ال يد بن سال عبد الحق 
حصة.

الزهراء  ال يدة بن سال فاطمة 
500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسي2 النهائي.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
31 دي مبر من كل سنة ما عدا األولى 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الوفاق  إقامة   : االجتماعي  املقر 

رقم 3282 تمارة.
الت يير : 

ال يد بن سال جالل.
ال يدة بن سال فاطمة الزهراء.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
. 33927

117 P

HOME & HOUSE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط يو6 4 ماي  222 تم تأسي2 
شركة ذات م ؤولية ممدودة شريك 

وحيد لها الخصائص التالية :
لصفر  طاهر  ال يد   : الشريك 
الوطنية  التعريف  لب5اقة  حامل 
الجن ية  مغربي   AB6 2678 رقم 
 50 ال اكن ب تجزئة املجيد عمارة 

شقة 7 طريق املهدية سال.
 HOME & : الت مية االجتماعية

HOUSE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

م ؤولية ممدودة شريك وحيد.

في  الغرض من الشركة   : الهدف 

املغرب والخارج :

الترويج العقاري والبناء.

ت5وير خدمات التأجير بيع وشراء 

وأير  املنقولة  واملمتلكات  العقارات 

املنقولة لالستخدا6 الشخ�سي واملنهي 

والثقافي وال ياحي.

وأير  املنقولة  املمتلكات  إيجار 

املنقولة.

وتصدير  استيراد  شراء،  بيع، 

منتجات ومواد البناء.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

املرتب5ة بصفة مباشرة غو أير مباشرة 

بالنشاط املشار إليه غعاله والتي من 

تدعيم وتنمية نشاط  شأنها ت هيل، 

امل اهمات  جميع  وغيضا  الشركة، 

املباشرة غو أير املباشرة غيا كانت في 

مؤس ات ذات هدف مماثل.

املقر االجتماعي : 15 شارع األب5ال 

شقة رقم 4 غكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
درهم   100.000 رغسمال الشركة في 

فئة  من  حصة   1000 على  مق م 

100 درهم للحصة موزعة كالتالي :

ال يد طاهر لصفر 1000 حصة.

الت يير : عين ال يد طاهر لصفر 

حامل لب5اقة التعريف الوطنية رقم 

AB6 2678 كم ير للشركة.

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 

كل  من  يناير  فاتح  من  االجتماعية 

31 دي مبر من نف2  سنة وتنتهي في 

ال نة.

بن بة  االحتفاظ  بعد   : األرباح 

الباقي  يمنح  القانوني  لالحتياط   %5

لصاحب الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل  والتسجيل  القانوني 

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط 

يوليو  بتاريخ 26  تمت رقم 23692  

.222 

118 P
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SOCIETE DREAM GARDEN
بناء على العقد العرفي املسجل في 
9  يوليو  222 تم الجمع االستثنائي 
 DREAM GARDEN لشركة 
مقرها  املحدودة،  امل ؤولية  ذات 
زنقة ضاية عوا غكدال   6 االجتماعي 
شقة 16 الرباط، رغسمالها 100.000 
مسجلة بالسجل التجاري تمت رقم 

. 3698 
وتقرر في هذا الجمع :

طريق  عن  الشركة  رغسمال  رفع 
  92.222 ب  النقدية  امل اهمة 

درهم.
وبالتالي  درهم   222.222 ليصبح 
تم تعديل البند رقم 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 11 غأ 25 

 222 تمت رقم 49 8.
119 P

شركة موزاييك فود
ش.6.6

رغسمالها : 100.000 درهم
262، شارع الزرق5وني ال5ابق 9

رقم 92، الدار البيضاء
تكوين شركة ممدودة امل ؤولية

ذات الشريك الوحيد
بالدار  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
البيضاء يو6 2 يوليو  222 تم وضع 
القوانين األساسية لشركة ممدودة 

امل ؤولية ذات املميزات التالية :
الت مية : شركة »موزاييك فود» 

ش.6.6.
وممون  م5عم  صاحب   : الهدف 

حفالت.
شارع   ،262  : الرئي�سي  املقر 
الزرق5وني ال5ابق 9، رقم 92، الدار 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بما  املال  رغس  حدد   : املال  رغس 
على  مق م  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 بن بة  حصة   1000
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

اإلجماعي للشركة.

األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للـتأسي2 االحتياطي.

تدار الشركة من طرف   : الت يير 

أير  ملدة  امممدات  مممد  ال يد 

ممدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

السجل  تمت  غأ 25  222   4

التجاري رقم 2229 2.
للبيان والنشر

ستراكما

120 P

YOUARE THE MEDIA

SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

8 يونيو 2222 قرروا الشركاء ما يلي :

املكتب املسجل لشركة من  نقل 

موالي  شارع   8 الشقة   30 العمارة 

إلى الرباط  ح ان  لوكيلي   احمد 

رقم 8 حي كيش الوداية تمارة.

تفويت حصة ال يد عادل رشدي 

لل يد جبران فرج.

ليصبح ال يد جبران فرج يمتلك 

1000 حصة.

رشدي  عادل  امل ير  استقالة 

جبران  ال يد  جديد  م ير  وتعيين 

فرج.

استقالة ال يد عادل رشدي من 

منصبه كم ير للشركة.

وإضافة  الشركة  أرض  تعديل 

نقل  مقاول   : التالية  األنش5ة 

والتصدير  االستيراد   / البضائع 

)التاجر غو الوسيط).

تمديث النظا6 األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   8 يو6  بالرباط  االبتدائية 

تمت رقم التسجيل بالسجل   222 

التجاري :  662  .

121 P

STE DAKHLA STAR WALK
SARL

تأسي2 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
23 يونيو  222 تم إنشاء شركة ذات 
بالخصائص  املحدودة  امل ؤولية 

التالية :
 STE DAKHLA STAR  : الت مية 

WALK
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
جميع غنش5ة اإليواء ال ياحي...

املقر االجتماعي : الرقم 408 عمارة 
سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسي2.
مبلغ  في  حدد   : املال  رغس 
1.000.000 درهم مق م إلى 10000 

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.
توزيع رغس املال :

 AGENTIS SARL AU شركة 
9922 حصة.

 100 ال يد عادل م فيوي رجاء 
حصة.

تم تعيين ال يد عادل   : الت يير 
م فيوي رجاء كم ير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 
رقم  تمت  يوليو  222    9
التجاري  وبالسجل   222 / 323

تمت رقم 9287 .
122 P

STE A.N.Y GARDINAGE
SARL

تأسي2 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إنشاء شركة ذات  يوليو  222   8
بالخصائص  املحدودة  امل ؤولية 

التالية :
A.N.Y GARDINAGE : الت مية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

املباني  وحراسة  ومراقبة  غمن 

واملصانع  والشركات  وامل تودعات 

واملباني املهنية األخرى...

املقر االجتماعي : الرقم 408 عمارة 

سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسي2.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مق م إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

توزيع رغس املال :

ال يد مممد االشقر 500 حصة.

ال يد ايوب قرقيبو 500 حصة.

ال يد  تعيين  تم   : الت يير 

مممد االشقر وال يد ايوب قرقيبو 

اعتماد  مع  للشركة  كم يرين 

اإلمضاء املشترك.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

رقم  تمت  يوليو  222    9
التجاري  وبالسجل   222 / 3 9

تمت رقم 9289 .

123 P

KIMO SOUTH
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة بم اهم واحد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم  يناير  222،   22

الشركة ذات املميزات التالية :

KIMO SOUTH : الت مية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة بم اهم واحد.

املوضوع : 

غشغال تهيئة ال5رقات وامل الك 

املختلفة.

شبكات  ال ائل،  ت5هير  غشغال 

املاء، الكهرباء وال5رقات.

غشغال البناء والهندسة املعمارية، 

البنايات الصناعية وال كنية.
املقر الرئي�سي : الحي الحجري، رقم 

66، العيون.
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الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مق مة 

بالكامل  ويملكها  درهم   100 فئة 

ال يد عبد الحكيم ابن حال6.

ال يد  طرف  من  ت ير   : اإلدارة 

عبد الحكيم ابن حال6.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

تمت رقم  غأ 25  222   9 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2 /2678

التمليلي  الرقم  تمت  التجاري 

.37751

124 P

OUBAM BOUJDOUR
تأسي2 مجموعة ذات النفع 

االقتصادي
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوانين  9 غأ 25  222، 

الشركة ذات املميزات التالية :

 OUBAM  : الت مية 

BOUJDOUR

مجموعة ذات   : الشكل القانوني 

النفع االقتصادي.

املوضوع : 

العمل على توفير كافة اإلمكانيات 

النشاط  ت5وير  شأنها  من  التي 

االقتصادي ألعضاء املجموعة.

العمل على ضمان كافة الشروط 

وغثناء  امليناء  في  والوقائية  الصحية 

نقل املنتجات ال مكية إلى الوحدات 

الصناعية، في غفضل ظروف النظافة 

وال المة.

املقر الرئي�سي : تجزئة الخير، شارع 
ال مارة، رقم 2، العيون.

ال يد  طرف  من  ت ير   : اإلدارة 

ابركي مص5فى.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

تمت رقم  غأ 25  222   6 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2 /2666

التمليلي  الرقم  تمت  التجاري 

.37739

125 P

RIO CARBURANT
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العا6  الجمع  إثر  على 

 RIO CARBURANT مل اهمي شركة 

املحدودة،  امل ؤولية  ذات  شركة 

درهم   100.000 رغسمالها  البالغ 
رقم  حي ال ال6،   : والكائن مقرها ب 

27، الداخلة، تم قبول وتقرر ما يلي :

مجموع  وهي  حصة   100 تفويت 

هللا  عبد  مممد  ال يد  حصص 

لفائدة  حصة   50  : كاآلتي  بوحجر 

حصة  و50  حجوجي  مممد  ال يد 

لفائدة ال يد احمد بن طالب.

حجوجي  مممد  ال يد  تعيين 

كم يرين  طالب  بن  احمد  وال يد 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يونيو  222   18 بتاريخ  بالداخلة 

تمت رقم  29 / 222.

126 P

ديوان األستاذ مم ين مريزق

موثق بمكناس

شارع عالل بن عبد هللا، عمارة 33، مجمع 

امل تقبل، ال5ابق الثالث، مكتب 10

املدينة الجديدة - مكناس

الهاتف : 05.35.40.43.54

CONETRAP شركة
ش.6.6

هبة حصص شركة
بمقت�سى عقد عرفي، بتاريخ 3 فبراير 

الوهاب  عبد  ال يد  وهب   ،22 2

العرائ�سي  مممد  ال يد  العرائ�سي، 

العرائ�سي،  الصمد  عبد  وال يد 

االجتماعية  حصصهم  جميع 

اجتماعية)  حصة   600 ب  )املقدرة 
الجاري  الح اب  مبلغ  من  و%60 

امل ماة  الشركة  في  يمتلكونها  التي 

 COMPAGNIE DE NEGOCE

 DE TRANSFORMATION DES

 PRODUITS AGRICOLES -
رغسمالها  ش.6.6،   CONETRAP
االجتماعي مقرها  درهم،   100.000

الحي  ال عديين  شارع  بمكناس،   
الصناعي، والحاملة للسجل التجاري 
العربي  ال يد  لفائدة  رقم  2442، 

العراي�سي.

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

ال يد  وهب   ،22 2 فبراير   3

جميع  العرائ�سي،  العزيز  عبد 

)املقدرة  االجتماعية  حصصهم 

و%22  اجتماعية)  حصة   222 ب 

التي  الجاري  الح اب  مبلغ  من 

امل ماة  الشركة  في  يمتلكها 

 COMPAGNIE DE NEGOCE

 DE TRANSFORMATION DES

 PRODUITS AGRICOLES -
رغسمالها  ش.6.6،   CONETRAP

االجتماعي  مقرها  درهم،   100.000

الحي  ال عديين  شارع  بمكناس، 
الصناعي، والحاملة للسجل التجاري 
رقم  2442، لفائدة ال يد اسماعيل 

العراي�سي.

 6 ونتيجة لذلك تم تعديل البند 

املتعلق   7 البند  املتعلق بالحصص، 

بالرغسمال.
بمثابة مقت5ف وبيان
األستاذ مم ين مريزق

127 P

عقد تسيير حر
في مؤرخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 

مسجل   2222 يوليو  و23   2 

 2222 غأ 25   13 بمراكش بتاريخ 

املتان  الح ين  ال يدين  خوال 

الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 
مراكش،  سكناه   ،E38347  : رقم 

النخيل   1 111 ش5ر  حي كنون رقم 

املتان،  احمد  وال يد  الشمالي 

الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 
بمراكش،  سكناه   ،E 2 26  : رقم 

360 تجزئة الزهور عين اي5ي النخيل 

لل يد مممد سليم املتان  الجنوبي، 

الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 
سكناه مراكش،   ،EE 22223  : رقم 
الزهور 2 رقم 360 النخيل الجنوبي، 
التجاري لألصل  حر  ت يير  عقد 

 الكائن بمراكش، دار البر واإلح ان، 
عملية 1 دكان رقم 8، عبارة عن متجر 
بالسجل  واملقيد  األر�سي،  بال5ابق 
 38314 التجاري بمراكش تمت رقم 
من السجل التمليلي بالن بة لل يد 
  22964 الح ين املتان وتمت رقم 
من السجل التمليلي بالن بة لل يد 
احمد املتان بجميع عناصره املادية 

واملعنوية.
128 P

ديوان األستاذ يوسف مريزق

موثق بمكناس

9 ، شارع إدري2 الثاني، رقم 5، ال5ابق الثالث

مكناس

الهاتف : 22.32.22.42.72

الفاك2 : 2.32.32 .2 .26

ATOHR شركة
SARL

تفويت حصص
الذي  الرسمي  العقد  بمقت�سى 
موثق  تلقاه األستاذ يوسف مريزق، 
قا6  مارس  222،   10 في  بمكناس، 
بتفويت جزء  الهابط  مممد  ال يد 
وقا6  حصة   54 غي  حصصه  من 
بتفويت  كتفي  الل5يف  عبد  ال يد 
حصة   22 غي  حصصه  من  جزء 
واحي بن  مممد  ال يد   :  لفائدة 
دبر  االله  ال يد عبد  حصة)،    2(
ادردور  مممد  ال يد  حصة)،    2(
واحي مممد  ال يد  حصة)،    2( 
كراوي  يوسف  ال يد  حصة)،    2(
حمي  الح ين  وال يد  حصة)   13(
 ATOHR شركة  في  حصة)،   13(
درهم،   10.000 رغسمالها   SARL
3 عمارة 24 إقامة  مقرها مكتب رقم 

.II ت نيم تضامن
ونتيجة لهذا التفويت، تم تجديد 
ت يير الشركة من طرف ال يد عبد 

الل5يف كتفي ملدة أير ممددة.
األسا�سي  النظا6  من   ،6 الفصل 
للشركة املتعلقة باإلسهامات، قد تم 

تعديله.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة التجارية بمكناس في 
14 يوليو  222 تمت رقم 3446 من 

السجل الترتيبي.
بمثابة مقت5ف وبيان
األستاذ يوسف مريزق

129 P
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FERGAB
رغسمالها االجتماعي : 1.600.000 

درهم

مقرها االجتماعي : رقم 947 

ال5ابق 1 تجزئة األطل2 ورزازات

تأسي2
بورزازات  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
يو6 6 يوليو  222، تم وضع القانون 

األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

ذات ال مات التالية :

FERGAB : الت مية

الهدف : مقاول في غشغال البناء.
 947 رقم   : االجتماعي  املقر 

ال5ابق 1 تجزئة األطل2 ورزازات.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسي ها النهائي.

الرغسمال االجتماعي : 1.600.000 

حصة   1.600 إلى  مق م  درهم 

1.000 درهم لكل  اجتماعية من فئة 

واحدة.

ازال  ال يد  تعيين  تم   : الت يير 
أير  وملدة  للشركة  كم ير  رشيد 

ممدودة.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

11 غأ 25  222  بورزازات بتاريخ 

تمت رقم 475.
ملخص قصد النشر

130 P

BETONOV
SARL

بمقت�سى جمع عا6 استثنائي حرر 

في الرباط 22 ماي  222 قرر شركاء 

الشركة BETONOV ش.6.6 ما يلي :

موطالب  كريم  ال يد  استقالة 

وال يد ياسر موطالب من منصبهما 

كم يران للشركة.

شادلي  رشيد  بال يد  واالحتفاظ 

كم ير وحيد للشركة.
تعديل املادة 13 و16 من القانون 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في   9 9 رقم  تمت   باملحمدية 

29 غأ 25  222.

131 P

 CABINET BEL KHAYAT - FZ
D’ARCHITECTURE

شركة ذات م ؤولية ممدودة
رغسمالها : 80.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 22 زنقة سبو 

شقة 8 ال5ابق 3 مكناس

تقديم تقرير التصفية
إأالق التصفية

بمقت�سى ممضر القرار االستثنائي 

بتاريخ  بمكناس  الوحيد   للشريك 

املذكورة  للشركة  يونيو  222   15

غعاله، تقرر ما يلي :

تقديم تقرير التصفية وجاء فيها :

األصول ال �سيء.

الخصو6 ال �سيء.

إأالق التصفية.

إبراء ذمة املصفية بلخياط فاطمة 

الزهراء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

تمت رقم  غأ 25  222   4 بتاريخ 

.229
للخالصة والنشر اإلدارة

132 P

 AYATOULLAH TRAVAUX DE
BATIMENT ET T.P

AYOTRA

شركة ذات م ؤولية ممدودة
رغسمالها : 5.000.000 درهم

املقر االجتماعي : حي كابوبالن إقامة 

الب5ماء متجر رقم 3 )6.ج) مكناس

استقالة م ير
تجديد تفويض الت يير

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

املنعقد بمكناس  االستثنائي للشركاء 

للشركة  يونيو  222   24 بتاريخ 

املذكورة غعاله، قرر الشركاء ما يلي :

بوشتى  ال يد  امل يرين  استقالة 

مصدق وال يد عبد هللا بكار.

الشركة  ت يير  تفويض  تجديد 

لل يد بوشتى مصدق وال يد عبد 

هللا بكار ملدة سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

تمت رقم  غأ 25  222   4 بتاريخ 

.3630
للخالصة والنشر اإلدارة

133 P

 ETABLISSEMENT AJIAL

BOUFEKRANE
PRIVE

شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها : 922.222.  درهم

املقر االجتماعي : تجزئة املنزه 3

بوفكران

تفويت حصص
إعادة صياأة القانون األسا�سي

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

املنعقد  للشركاء،  االستثنائي 

غبريل  222   27 بتاريخ  بمكناس، 

للشركة املذكورة غعاله، تقرر ما يلي :

ال يد  حصص  جميع  تفويت 

للب5اقة  الحامل  هللا،  عبد  الزويني 

يعادل  ما  غي   GN 9824 الوطنية 

درهم   100 فئة  من  حصة   1350

للواحدة، لفائدة ال يد الزويني عبد 

الوطنية  للب5اقة  الحامل  ال ال6 

.GN 7479

ال يدة  حصص  جميع  تفويت 

للب5اقة  الحاملة  فتيمة،  الزويني 

يعادل  ما  غي   GN22736 الوطنية 

درهم   100 فئة  من  حصة   675

الزويني ال يد  لفائدة   للواحدة، 

عبد ال ال6 الحامل للب5اقة الوطنية 

.GN 7479
من القانون  و7   6 تغيير الفصول 

األسا�سي.

إلى شركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ممدودة امل ؤولية بشريك وحيد.

إعادة صياأة القانون األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

رقم  تمت  يونيو  222   4 بتاريخ 

.2764
للخالصة والنشر اإلدارة

134 P

LINGUA COFEE
SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة
رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ال5ابق ال فلي
رقم 93 شارع الجيش امللكي مكناس

تأسي2 شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  غبريل  222   14 بمكناس بتاريخ 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

م ؤولية ممدودة، ذات الخصائص 

التالية :

 LINGUA COFEE  : الت مية 

ش.6.6.

ال5ابق ال فلي   : املقر االجتماعي 
رقم 93 شارع الجيش امللكي مكناس.

املوضوع :

مقهى، حلويات،

مخبزة،

بيتزيريا،

ممون حفالت،

تنظيم الحفالت واملناسبات،

العمليات  جميع  العمو6  وعلى 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

مباشرة  املرتب5ة  واملنقولة  العقارية 

غو أير مباشرة باملوضوع.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

1000 حصة من  درهم مق مة على 

فئة 100 درهم للواحدة اكتتبت نقدا 

ومق م على الشكل التالي :

سعاد بنونة 700 حصة.

 300 ال و�سي  قا�سي  الح ين 

حصة.

املدة : 99 سنة.

: تم تعيين ال يدة بنونة  الت يير 

سعاد.
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األرباح  من   %5 تخصم   : األرباح 
غما  الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 
الباقي فيق م بمقت�سى قرار الشركاء.
: من فاتح يناير  ال نة الح ابية 

إلى متم دي مبر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس، 
السجل  يوليو  222   5 بتاريخ 

التجاري رقم 53755.
للخالصة والنشر اإلدارة

135 P

 SOCIETE EL GHALI DE
GESTION TOURISTIQUE

SARL
شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها : 500.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 11 شارع 

ح5ين الرياض مكناس
تفويت حصص
استقالة م ير

إعادة صياأة القانون األسا�سي
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
االستثنائي للشركاء املنعقد بمكناس، 
للشركة  مارس  222   29 بتاريخ 

املذكورة غعاله، تقرر ما يلي :
ال يد  الحصص  جميع  تفويت 
للب5اقة  الحامل  وقاوي،  شكيب 
يعادل  ما  غي  دال   86056 الوطنية 
درهم   100 فئة  من  حصة   2222
لفائدة ال يد منير وقاوي  للواحدة، 
 3 2274 الوطنية  للب5اقة  الحامل 

دال.
وقاوي  شكيب  ال يد  استقالة 
 86056 الوطنية  للب5اقة  الحامل 

دال كم ير للشركة.
تغيير الفصول 6، 7، 14 و17 من 

القانون األسا�سي.
استمرار الشركة في شكلها القانوني 
بشريك  امل ؤولية  ممدودة  شركة 

وحيد عوض شركاء متعددين.
إعادة صياأة القانون األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
رقم  تمت  يونيو  222   29 بتاريخ 

.3 92
للخالصة والنشر اإلدارة

136 P

GITE MAURICE BONJEAN
SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ادمران زاوية

بن صميم جماعة بن صميم

إقليم افران

تأسي2 شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  فبراير  222   15 بمكناس بتاريخ 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

م ؤولية ممدودة، ذات الخصائص 

التالية :

 GITE MAURICE  : الت مية 

BONJEAN ش.6.6.

زاوية  ادمران   : االجتماعي  املقر 

بن صميم جماعة بن صميم إقليم  

افران.

املوضوع : موضوع الشركة داخل 

املغرب والخارج :

بيت الضيافة ومأوى سياحي،

امل5عمة ال ياحية،

تنظيم الرحالت ال ياحية.

والبيئية  الريفية  ال ياحة 

والراحة،

املنشآت  جميع  في  امل اهمة 

واملجمعات ال ياحية،

العمليات  جميع  عا6  وبشكل 

واملالية  والقانونية  االقتصادية 

واملدنية  والصناعية  والتجارية 

املرتب5ة  املنقولة،  وأير  واملنقولة 

بشكل مباشر غو أير مباشر باملوضوع 

امتداد  ت هل  قد  والتي  الرئي�سي 

وت5وير الشركة.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

1000 حصة من  درهم مق مة على 

فئة 100 درهم للواحدة اكتتبت نقدا 

ومق م على الشكل التالي :

بشرى بقال 500 حصة.

عبد االاله ملغاري 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

الت يير : تم تعيين ال يدة بشرى 

بقال كم يرة وحيدة للشركة.

األرباح  من   %5 تخصم   : األرباح 

غما  الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 

الباقي فيق م بمقت�سى قرار الشركاء.

: من فاتح يناير  ال نة الح ابية 

إلى متم دي مبر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأزرو،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل  يوليو  222    2 بتاريخ 

التجاري رقم 1581.
للخالصة والنشر اإلدارة

137 P

 GROUPE SCOLAIRE

 MANARAT ALANDALOUS

PRIVE
شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 29 تجزئة 

الزهور متجر رقم 1 مكناس

رفع رغسمال الشركة
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

املنعقد بمكناس  االستثنائي للشركاء 

بتاريخ 6 ماي  222 للشركة املذكورة 

غعاله، تقرر ما يلي :

من  الشركة  رغسمال  رفع 

 2.222.222 إلى  درهم   100.000

درهم وذلك بزيادة 922.222.  درهم 

حصة    9.222 إصدار  طريق  عن 

درهم للواحدة   100 جديدة من فئة 

عن  بأكملها  وسددت  نقدا  اكتتبت 

طريق إدماج ديون جارية وم تمقة 

في حوزة الشركاء.

6 و7 من القانون  تغيير الفصلين 

األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

رقم  تمت  ماي  222   27 بتاريخ 

.2299
للخالصة والنشر اإلدارة

138 P

AVOPULCO
SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة
رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : عمارة - غ

إقامة يميى شقة  2 سيدي سعيد 
مكناس

تأسي2 شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  ماي  222   5 بتاريخ  بمكناس 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
م ؤولية ممدودة، ذات الخصائص 

التالية :
الت مية : AVOPULCO ش.6.6.

املقر االجتماعي : عمارة - غ - إقامة 
يميى شقة  2 سيدي سعيد مكناس.
املوضوع : موضوع الشركة بشكل 
لذاتها  سواء  مباشر،  أير  غو  مباشر 
داخل  ثالث  ل5رف  غو  للمشاركة  غو 

املغرب :
التدبير واالستغالل الفالحي.

االستغالل الفالحي.
)حيازة  الفالحي  الق5اع  إنعاش 
العقارات  واستغالل  واستئجار 

الفالحية).
وزراعة  األشجار  زراعة  الفالحة، 

الفواكه.
التعبئة والتغليف )مم5ة التبريد 

- مم5ة التعبئة).
استيراد وتصدير جميع املنتجات 

غو املعدات الفالحية.
املعامالت  جميع  عا6،  بشكل 
التجارية املالية الصناعية واملنقولة 
مرتب5ة  كانت  سواء  والعقارية، 
بشكل مباشر غو أير مباشر بموضوع 

الشركة.
الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
1000 حصة من  درهم مق مة على 
فئة 100 درهم للواحدة اكتتبت نقدا 

ومق م على الشكل التالي :
يميى الدك2 500 حصة.

 500 العرو�سي  سليم  مممد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
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الت يير : تم تعيين ال يدين يميى 
العرو�سي  سليم  ومممد  الدك2 

كم يرين للشركة.
األرباح  من   %5 تخصم   : األرباح 
غما  الشرعية  الذخيرة  تكوين  قصد 
الباقي فيق م بمقت�سى قرار الشركاء.
فاتح  من   : الح ابية  ال نة 

سبتمبر إلى متم غأ 25.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس، 
السجل  ماي  222   28 بتاريخ 

التجاري رقم 53401.
للخالصة والنشر اإلدارة

139 P

SOCIETE LIGNARIUS PVC
شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : متجر بال5ابق 

ال فلي رقم 622 مرجان 3 مكناس
تش5يب على غنش5ة

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
االستثنائي للشركاء املنعقد بمكناس، 
للشركة  مارس  222   3 بتاريخ 

املذكورة غعاله، تقرر ما يلي :
 : التالي  النشاط  على  التش5يب 

االستيراد والتصدير.
القانون  من   2 الفصل  تغيير 

األسا�سي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
رقم  تمت  غبريل  222   13 بتاريخ 

. 924
للخالصة والنشر اإلدارة

140 P

RIAD AL AMAL LITTAAMIR
شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها : 50.000 درهم
املقر االجتماعي : حي املنصور

عمارة 999 شقة رقم 5 مكناس
الفسخ امل بق للشركة

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
املنعقد بمكناس  االستثنائي للشركاء 
للشركة   2222 دي مبر   31 بتاريخ 
املذكورة غعاله، قرر الشركاء ما يلي :

الفسخ امل بق للشركة ابتداء من 

31 دي مبر 2222.

تعيين ال يدة الشرقاني الح ني 

نرج2 سلوى كمصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  حدد 

املنصور   حي  للشركة،  االجتماعي 

عمارة 999 شقة رقم 5 مكناس.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

بتاريخ 2 غبريل  222 تمت رقم 42 .
للخالصة والنشر اإلدارة

141 P

LHEMAN AGRI
SARL AU

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رفع رغسمال الشركة
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 30 غبريل  222 تم :

الزيادة في رغسمال الشركة بقيمة 

 100.000 درهم عوض   3.100.000

التي  درهم بقيمة مجموع الحصص 

تملكها الشركة 31000 حصة بقيمة 

على  موزعة  للحصة  درهم   100

الشكل التالي :

 31.000 ياسير  اليزيدي  ال يد 

حصة.

األسا�سي  القانون  صياأة  إعادة 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب ال بتاريخ 24 يونيو  222 

تمت رقم  3694.

142 P

 DISTRIBUTION شركة

EL KADIRI
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  ماي  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة التي خصائصها كالتالي :

شركة   : الت مية 
 DISTRIBUTION EL KADIRI

ش.6.6.
الهدف :

املعدنية  واملياه  املشروبات  بيع 
بنصف الجملة.

لح اب  البضائع  نقل  مقاولة 
الغير.

املقر االجتماعي : حي العدير تجزئة 
138 شقة  املنظر الجميل إقامة رقم 

7 وزان.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسي ها.
100.000 درهم مجزغ  رغس املال : 
درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 
الشكل  على  وموزعة  كلها  ممررة 

التالي :
ال يد عادل القادري 330 حصة.
ال يد ح ن االشهب 330 حصة.
ال يدة اكرا6 بنعليلو 340 حصة.

املجموع 1000 حصة.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة.
: ت ير الشركة من طرف  الت يير 
وح ن  القادري  عادل  ال يدان 
مع جميع  أير ممددة  ملدة  االشهب 

الصالحيات لت يير الشركة.
األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 
لتكوين   %5 تقت5ع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت  يوليو  222   28 بتاريخ 

3306 السجل التجاري رقم 822 .
143 P

JEBLIA LIZOYOUT شركة
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  يونيو  222   24
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة التي خصائصها كالتالي :
 JEBLIA شركة   : الت مية 

LIZOYOUT ش.6.6.

استغالل معصرة لزيت   : الهدف 
الزيتون.

دوار بني عمران   : املقر االجتماعي 
زومي.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسي ها.

درهم مجزغ   92.222  : رغس املال 
درهم   100 حصة من فئة   922 إلى 
الشكل  على  وموزعة  كلها  ممررة 

التالي :
 450 عزوز  املص5فى  ال يد 

حصة.
ال يد يون2 عزوز 222 حصة.
ال يد عالء عزوز 222 حصة.

املجموع 922 حصة.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة.
: ت ير الشركة من طرف  الت يير 
أير  ملدة  عزوز  املص5فى  ال يد 
ممددة مع جميع الصالحيات لت يير 

الشركة.
األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 
لتكوين   %5 تقت5ع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت  يوليو  222   28 بتاريخ 

3307 السجل التجاري رقم 827 .
144 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMMEUBLE 228 BUREAU N   PASSAGE

 ENNAKHIL AVENUE MOHAMED V

CENTRE VILLE RABAT

Travaux de comptabilité

Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

ARES SYSTEMS
SARL

تغيير املقر االجتماعي
على إثر مداوالت الجمعية العامة 
يونيو   7 االستثنائية املنعقدة بتاريخ 
 ARES شركة  م اهمو  قرار   222 
SYSTEMS SARL، التي يوجد مقرها 
تكنوبارك  النواصر  االجتماعي طريق 
مكتب رقم 382 و381 الدار البيضاء 

التغييرت التالية :
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من طريق   : تغيير املقر االجتماعي 

 382 تكنوبارك مكتب رقم  النواصر 

إلى شارع عقبة  الدار البيضاء  و381 

غكدال   4 عمارة   10 شقة   2 طابق 

الرباط.

بيع الحصص االجتماعية :

 222 باع  غباها  مممد  ال يد 

حصة إلى ال يد مممد نزهاني.

ال يد ياسر غباها باع 222 حصة 

إلى ال يد مممد نزهاني.

استقالة   : تغيير م يران الشركة 

ياسر  وال يد  غباها  مممد  ال يد 

غباها وتعيين ال يد مممد نزهاني.

 SARL تغيير الصفة القانونية : من

.SARL AU إلى

تغيير القوانين األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

22 يوليو  222 تمت رقم 787722.

145 P

AGRUMES AL HOUDA
املؤرخ  العرفـــي  العـــــقد  بمقت�سى 

بـــــــتاريخ  22/222/ 2   الرباط  في 

امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تـــم 

املحدودة ذات شريك وحيد.

 AGRUMES  : التـــــــــــــــــــ مية 

AL HOUDA

الهـــدف االجتماعي : مقاول في ت ير 

االستغالل الفالحي.

املنتوجات  وت ويق  إنتاج 

الفالحية.

 100.000  : الشركـة  رغســمال 

حـــــصة من   1000 درهــــم مق ـمة إلى 

فــــــئة 100 درهم للحصة الواحــدة.

مروان ملحمدي 1000 حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  غي  النـــــهائي  التأســـــي2 

وضـــــع ال ــــجل التـــجاري.

ال نة املالية : من فاتح يناير إلى 31 

دي مبر من كل سنة ما عـــــدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة مكرر    2 عمارة   :  املـــــــــــقر 
رقم 3 زنقة لبنان املحيط الرباط.

امل ير : مروان ملحمدي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.153777
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 222 تمت رقم 6426  .
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CABINET OFISCONSEIL

 IMMEUBLE 228 BUREAU N   PASSAGE

 ENNAKHIL AVENUE MOHAMED V

CENTRE VILLE RABAT

Travaux de comptabilité

Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion

HLOBMB GROUP
SARL

تأسي2 شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 
الخصائص  تممل  والتي  املحدودة 

التالية :
HLOBMB GROUP : الت مية

SARL : الصفة القانونية
الهدف االجتماعي :

مفوض تجاري.
استيراد وتصدير.

االستشارات اإلدارية.
رغسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مق مة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل التالي :
ال يد حمزة لحلو 334 حصة.
ال يد عمر بنهدية 333 حصة.

ال يد مهدي بن يف 333 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسي2 النهائي غي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : فيال 3 زنقة غروز 

سكتور 11 حي الرياض الرباط.

امل ير : ال يد حمزة لحلو.

السجل التجاري : 24292 .
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ITHMAR
SARL

عنوان الشركة : 17 زنقة موالي 

غحمد الوكيلي ساحة بيتري الرباط

السجل التجاري : 643 9

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يونيو  222   6 في  االستثنائي 

مؤس ة   ITHMAR SARL بمؤس ة 

ذات م ؤولية ممدودة قرر ما يلي :

تغيير عنوان الشركة من العنوان 
زنقة موالي غحمد   17 رقم   : القديم 

إلى  الرباط،  بيتري  ساحة  الوكيلي 
 30 إقامة   16 رقم   : العنوان الجديد 
ح ان  الوكيلي  غحمد  موالي  زنقة 

الرباط.

الصمد  عبد  الشريك  غسهم  بيع 

مو�سى.

عبد  القديم  الشريك  استقالة 

الصمد مو�سى.

تقديم الشريك الجديد.

إضافة نشاط التوطين.

التغيير القانوني ذات الصلة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم 6822   

وتمت الرقم الترتيبي 82 8.
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MED S9I
SARL

تأسي2 
املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قد  يونيو  222    9 بتاريخ  بالرباط 

امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 

املحدودة مواصفاتها كالتالي :

.MED S9I SARL : الت مية

التصدير   : االجتماعي  الهدف 

واالستيراد والتجارة بصفة عامة.
15 زنقة واد زيز   : املقر االجتماعي 

رقم 1 اكدال الرباط.

حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

في  للشركة  االجتماعي  الرغسمال 

 1000 على  موزع  درهم   100.000

100 درهم لكل حصة موزعة  حصة 

على الشركاء كما يلي :

ال يد اعديل ياسين 480 حصة.

اآلن ة اعديل رانية 262 حصة.

اآلن ة اعديل راضية 262 حصة.

عهد ت يير الشركة مع   : الت يير 

االجتماعي ملدة أير ممددة  اإلمضاء 

إلى اآلن ة اعديل رانية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

9  يوليو  222 تمت رقم 6289  .
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STE ART - CHIVUM
SARL AU

تكوين شركة ممدودة امل ؤولية 
ذات الشريك الوحيد 

بالرباط  مؤرخ  ممضر  بمقت�سى 

وضع  تم  يوليو  222    9 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة ممدودة 

امل ؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

2 - الهدف : 

وترميم  )استعادة  تمف  تاجر 

املقاالت والوثائق واألشياء القديمة) ؛

مقاول غعمال الترميم واإلصالح.

الثالث،  ال5ابق   8 شقة   : املقر 

شارع  غبدجان،  زنقة  إقامة  2 

املقاومة، املحيط، الرباط.

بما  املال  رغس  حدد   : املال  رغس 

قدره 100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : الت يير 

ال يد كريم شاهد ملدة أير ممدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 6 غأ 25  222 رقم السجل 

التجاري 154017 تمت رقم 116688.
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 CONSTRUCTIONS 
ET FONDATIONS

CONFONDA SA
شركة م اهمة

رغسمالها : 11.413.000 درهم
 املقر االجتماعي : 82 زاوية شارع 

عبد املومن وزنقة سومية، إقامة 
شهرزاد III، شقة 7، ال5ابق الثاني، 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 9 426 

استمرار نشاط الشركة
الزيادة في رغسمال الشركة

أير  العامة  الجمعية  قررت   -  1
العادية بتاريخ 2  يوليو  222، ما يلي :

بالرأم  الشركة  نشاط  استمرار 
من الخ ائر التي تجاوزت )3/4) من 

رغسمال.
الزيادة في رغسمال الشركة بمبلغ 
لرفعه  درهم   11.113.000 قدره 
مبلغ  إلى  درهم   300.000 مبلغ  من 

11.413.000 درهم.
في  املنعقد  اإلدارة  مجل2   -  2 
13 يوليو  222، صادق على الزيادة 

املذكورة.
للشركة  االجتماعي  الرغسمال 
 11.413.000 مبلغ  في  ثابتا  غصبح 
سهم من   11.413 إلى  درهم مق م 

فئة 100 درهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء يو6 5 غأ 25  222 تمت 

رقم 789223.
من غجل اإليجاز والبيان
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 CONSTRUCTIONS 
ET FONDATIONS

CONFONDA SA
شركة م اهمة

رغسمالها : 11.413.000 درهم
 املقر االجتماعي : 82 زاوية شارع 

عبد املومن وزنقة سومية، إقامة 
شهرزاد III، شقة 7، ال5ابق الثاني، 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 9 426 

املختل5ة  العامة  الجمعية   -  1
بتاريخ 13 يوليو  222، قررت ما يلي :
وتمديث  األسهم  فئات  إلغاء 

النظا6 األسا�سي املعدل واعتماده.
متصرفين  غربعة  باستقالة  علم 

من مهامهم، وهم :
ال يدة سناء مداح ؛

ال يد يوسف عراقي ح يني ؛
مجيد اليعقوبي ؛

ش.6   AKWA GROUP شركة 
ممثلة بال يد يوسف عراقي ح يني.

2 - مجل2 اإلدارة بتاريخ 13 يوليو 
 222 قد :

علم وقبل باستقالة ال يد يوسف 
عراقي ح يني من منصبه كرئي2 مدير 

عا6.
قرر تعيين ال يد الصديق خ5يب 
بمنصب رئي2 مجل2 اإلدارة، وكذلك 
س5يلي  مممد  ال يد  تعيين  تم 

بمنصب مدير عا6.
3 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
غأ 25  222   5 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 789224.
من غجل اإليجاز والبيان
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AKWA AFRICA
SA

شركة م اهمة
رغسمالها :  1.000.000.000 درهم
املقر االجتماعي : عمارة التفراوتي، 
كلم 7,5 طريق الرباط )عين ال بع) 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 327979

تغيير غعضاء مجل2 اإلدارة
مجل2  ماي  222   11 بتاريخ   -  I
: AKWA AFRICA SA اإلدارة لشركة

خالد  ال يد  باستقالة  علم 
كمتصرف  مهامه  من  الشدادي 

للشركة.
 LA CAISSE تعيين  قرر 
 I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E
 MAROCAINE DE RETRAITES
CIMR ممثل من طرف ال يد مممد 

غبو مجد كمتصرف جديد.

II - الجمعية العامة العادية بتاريخ 

22 ماي  222 صادقت على التعيين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  III

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 9  يوليو  222 تمت 

رقم 787469.
من غجل اإليجاز والبيان
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PEREINE ASSUR
SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شقة رقم 7، مدخل 

غ باب رواح، شارع موالي اسماعيل، 

ال5ابق 3، ح ان، الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I 

2  يوليو  222 بالرباط، تم تأسي2 

 PEREINE شركة تممل اسم شركة 

ASSUR ش.ذ.6.6 تتوفر على املميزات 

التالية :

 7 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

موالي  شارع  رواح،  باب  غ  مدخل 

اسماعيل ال5ابق 3، ح ان، الرباط.

الهدف االجتماعي :

إدارة عالقات العمالء ؛

ال م رة والوساطة في الشركات ؛

تقديم الخدمات ؛

التجارة ؛

غنش5ة مركز االتصال ؛

التجارية،  العمليات  كل   عموما 

غو املالية املرتب5ة بالهدف االجتماعي 

للشركة.

مدة االستمرار : 99 سنة.

رغس املال : 100.000 درهم مق م 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

كما يلي :

 500 برهديش  الح ان  ال يد 

حصة ؛

ال يدة نجاة صديقي 500 حصة.

تم تعيين ال يدة نجاة   : الت يير 

أير  ملدة  للشركة  كم يرة  صديقي 

ممدودة.

الشركة  صالحية  يخص  ما  كل 

يكون بتوقيع : ال يدة نجاة صديقي.

- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II

التجارية بالرباط تمت رقم السجل 

التجاري 24239 .
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شم2 الح ابات ائتمانية املحاسبة

شقة 3، عمارة 2 )شركة التبغ) طريق القني5رة، 

سال

GO BIKE
SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

22  زنقة الحاج عمر ريفي، مرس 

ال ل5ان

 مسجلة بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تمت رقم  6 496

إنشاء فرع
االستثنائي  العا6  الجمع  قرر 

بتاريخ 15 غبريل  222 :

بمدينة  لشركة  فرع  تأسي2 

مراكش،   : التالي  بالعنوان  مراكش 

ممل رقم 1، رقم 942، امل ار طريق 

غسفي.

.GO BIKE : الت مية

الشركة  نشاط  نف2   : النشاط 

أيار  ق5ع  بيع   وهو  الرئي�سي  باملقر 

الدراجات النارية بالجملة والتق يط، 

غشغال  مقاول  وتصدير،  استيراد 

مختلفة والبناء.

 : النشاط  استغالل   بداية 

28 غبريل  222.

امل ؤول القانوني : ال يد شفيق 

البوري.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بمراكش يو6 

11 غأ 25  222 تمت رقم 9342.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بمراكش 7692  .
اإلشارة والنشر

شم2 الح ابات ائتمانية املحاسبة
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 DOUCH CABINET

FIDUCIAIRE COMPTABLE
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL DE  2.222

DIRHAMS

  SIEGE SOCIAL: 9 Zankat Souisra

Océan,Rabat

بمقت�سى العقد العرفي االستثنائي 

 22 8 غأ 25   8 بتاريخ  املنعقد 

 DOUCH CABINET لشركة 

شركة   FIDUCIAIRE COMPTABLE

شريك  ذات  امل ؤولية  ممدودة 
وحيد، رغسمالها  000 10 درهم، قرر 

ما يلي :

الحل النهائي للشركة ؛

إبراء ذمة املصفي : داو دوش.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط بتاريخ 23 غبريل 9 22 

تمت رقم 100500.
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 RO.MN.NI ALLURE

VAILLANCE
تأسي2 شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

15 يوليو  222 وضع قانون غسا�سي 

التي  امل ؤولية  ممدودة  لشركة 

تممل الخصائص التالية :

 RO.MN.NI ALLURE  : الت مية 

.VAILLANCE

املقر الرئي�سي: 48 رياض تان يفت 

تامنصورت مراكش.

املدة:  99 سنة.

النشاط : الحراسة واملراقبة.

درهم مق م   10.000 الرغسمال: 

إلى 100 حصة 100 درهم لكل حصة.

 الت يير: ال يد واضريب عبد هللا، 

رقم  الوطنية  للب5اقة  الحامل 

نزار  مممد  ورشدي   EE23928

رقم   الوطنية  للب5اقة  الحامل 

امل يرين  بصفتهما   AA26799

للشركة  ملدة أير ممدودة.

كتابة  لدى  تم  القانوني:  اإليداع 

الضبط باملحكمة التجارية باملراكش 

بتاريخ 30 يوليو  222.
رقم السجل التجاري: 4423  .
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EQUIMARO
شركة ذات م ؤولية ممدودة
رغسمالها : 2.222.222 درهم

املكتب املسجل : ب اتين الوفاق، 
رقم 49، ال5ابق األول، مبنى د، 

تمارة
رفع من قيمة رغسمال الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة 

بتاريخ  واملنعقد   EQUIMARO 

14 يونيو  222 تقرر ما يلي :

الرفع من قيمة رغسمال الشركة 

لتصبح  درهم   2.222.222 من 

الحصة  ثمن  درهم   5.000.000

بين  موزعة  درهم   100 الواحدة 

الشركاء كما يلي :

 Francisco Cesario DIEGUES

2.222.222 درهم ؛

 Maria Garciana carvalho

DIEGUES 2.222.222 درهم ؛

املجموع 5.000.000 درهم.

املال  رغس  في  الزيادة  مقدار 

 : املحتجزة  األرباح  بتضمين 

3.000.000 درهم.
زيادة رغس املال بمبلغ 3.000.000 

سهم جديد   30.000 بإصدار  درهم 

دمج  طريق  عن  درهم،   100 بقيمة 

األرباح املحتجزة ب بب حيازة الشركاء 

ضد الشركة، األسهم املذكورة، سيتم 

استيعابها في األسهم القديمة مع املزايا 

التمتع بها  وااللتزامات املصاحبة لها، 

من يومنا هذا.

النظا6  من  و7   6 املواد  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

يو6  بتمارة  باملحكمة  الضبط   كتابة 

8 فبراير  222 تمت رقم 4164.
مقت5ف بمثابة إعالن
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INTERCOPIE
 شارع 32 عمر ابن الخ5اب، 

شقة 4، غكدال، الرباط
رغسمالها : 222.222 درهم

رفع من قيمة رغسمال الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة 
بتاريخ  واملنعقد   INTERCOPIE 
الشركاء  قرر  يونيو  222   16

االجتماعيون ما يلي :
ب بب وفاة ال يد غحمد العمامي 
من النظا6  و7   6 تم تعديل املادتين 
 222.222 لتصبح  للشركة  األسا�سي 

درهم موزعة بين الشركاء كما يلي :
 22.222 الجزولي  بهيجة  ال يدة 

درهم ؛
الجزولي  الحنين  عبد  ال يد 

22.222 درهم ؛
 34.550 الجزولي  سمية  ال يدة 

درهم ؛
 42. 82 العمامي  غمين  ال يد 

درهم ؛
 42. 82 العمامي  غسامة  ال يد 

درهم ؛
 6.292 العمامي  غمال  ال يدة 

درهم ؛
الجزولي  ياسمينة  ال يدة 

22.222 درهم ؛
 22.222 الجزولي  هند  ال يدة 

درهم ؛
 22.222 الجزولي  شكيب  ال يد 

درهم.
للشركة  جديدة  م يرة  تعيين 
سمية الجزولي، رقم ب5اقة التعريف 
الوطنية  A 929 ب بب وفاة امل ير 

القديم ال يد غحمد العمامي.
تغيير املقر االجتماعي للشركة من 
 4 شارع 32 عمر ابن الخ5اب، شقة 
 ، 2 رقم  زنقة نابولي،   63 غكدال إلى 

الرباط.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
غأ 25  222    2 يو6  بالرباط 

تمت رقم 27827.
مقت5ف بمثابة إعالن

159 P

AGV MOROCCO
SARL AU

Au Capital de  2.222 dhs

 Siège social : 49 Rue Ahmed

Barakat RDC N° 3, Casablanca

RC N° : 222892

ICE : 22279246 222272

تعيين مدير جديد 
بموجب ممضر اجتماع الجمعية 

يوليو   6 بتاريخ  العادية  العمومية 

 222، تقرر ما يلي :

تعيين ال يد شكيب زاري مديرا 

مشاركا للشركة.

صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

غأ 25   5 التجاري للدار البيضاء 

 222 تمت رقم 29 789.

160 P

MONDI TANGER
SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 2.222.222 EUROS

 SIÈGE SOCIAL : LOT 28, TANGER

 AUTOMOTIVE CITY EXTENSION

 ,ZONE (TAC 2(, TANGER

MAROC (la «Société «(

 Registre du Commerce de

Casablanca n° :   9 69

تـــــــــأســـيــــ2
منعقد  عـرفـي  عـقـد  بمقـتضـى 

يوليو  222،   9 في  البيضــاء  بالــدار 

تم تأسي2 شركة م اهمة ممـيـــزاتها 

كالتالي : 

.MONDI TANGER :الـتـ ــمــيـة

الــنــــــــوع : شركة م اهمة.

يتمثــل أــرض الشركة   : الغــــــرض 

باملغرب وفي البلدان األخرى، لح ابها 

مباشرة  بصفة  األأيار،   ولح اب 

في تقديم الخدمات  غو أير مباشرة، 

التالية : 

األكياس  وتوزيع  وإنتاج  ت5وير 

الورقية والتغليف الصناعي، لصناعة 

ال يارات وغي صناعة غخرى ؛
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غو م اهمة   / غو بيع و   / و  اقتناء 
غو   / و  غو تشغيل   / و  تأجير  غو   / و 
غو م تودعات   / إدارة غي شركات و 
صلة  ذات  غعمال  غو   / و   ومصانع 

غو مشابهة ؛
اقتناء جميع غنواع حقوق امللكية 
غو  بيعها  غو  الصناعية  غو  الفكرية 
امل اهمة بها غو نقلها غو استخدامها، 
االختراع  براءات  جميع  ذلك  في  بما 
والعالمات التجارية وعالمات الخدمة 
املتعلقة  والتراخيص   والتصاميم 

بما ي بق ؛
االستمواذ بأي شكل من األشكال، 
بما في ذلك عن طريق زيادة رغس املال، 
على األسهم غو األوراق املالية ألي كيان 
املؤس�سي  أرضها  يرتبط  شركة  غو 
بشكل مباشر غو أير مباشر، غو ثانوي 

غو مشابه ملا ورد غعاله 
العمليات  جميع  عا6،  ووبوجه 
والعقارية  والصناعية  التجارية 
املالية،  والعمليات  املالية  واألوراق 
يتعلق  تدريبي  نشاط  غي  وكذلك 
بشكل مباشر غو أير مباشر غو مفيد 
لهذا الغرض غو من املحتمل غن ي هل 

تمقيقه.
رغسمـال الشركة : رغس املال املحدد 
 (5.000.000( ماليين  خم ة  بمبلغ 

يورو.
غلف  إلى خم مائة  وهي مق مة 
)500000) سهم من فئة واحدة من 
عشرة )10) يورو لل هم، مكتتب فيها 
من   62٪ بن بة  ومدفوع  بالكامل، 

قيمتها االسمية.
املقر االجتماعي : الق5عة رقم 28، 
من5قة امتداد املن5قة الحرة للتصدير 
واملعروفة  لل يارات،  طنجة  بمدينة 
الجماعة،  جماعة   ،«2 »تاك  باسم 

ممافظة غنجرا، طنجة، املغرب.
: 99 سنة ابتداء مـن تـاريـخ  املـــــــدة 

تـقـيـيـد الشـركـة بال ـجــل التجـاري.
الشركاء :

 Mondi Industrial Bags GmbH 
Marxergasse شركة ذات م ؤولية 
ممدودة بموجب القانون النم اوي 
 22.232.222 قدره  برغسمال 
في مسجل  مكتب  ولها  يورو 

فيينا،   1030  Marxergasse 4A  
فيينا  سجل  في  ومسجلة  النم ا، 
 FN 9432 m رقم  تمت  التجاري 
فيدالتو  كالوديو  ال يد  ويمثلها 
بصفتهما  غوريشيتش،  بيتر  وال يد 

مديرين مشاركين ؛
2 - ال يد كلوديو فيدالتو، إي5الي 
مارس   27 مواليد  من  الجن ية، 
963  في تشان ، سوي را ، ومقيم في 
 pA Mondi Industrial Bags GmbH
فيينا،   ، Marxergasse 4A ،  232
رقم  ال فر  جواز  وحامل  النم ا، 

YA4496623 ؛
مغربي  ال يد هشا6 جالل،   -  3
سبتمبر   8 مواليد  من  الجن ية، 
في  مقيم  البيضاء،  بالدار   ، 974
شارع 29 ، رقم 2 ، حي الهنا ، 22232 
الدار البيضاء، املغرب ويممل ب5اقة 

الهوية الوطنية BE 627268 ؛
سوبان،  فيليب  ال يد   -  4
فاتح  في  ولد  الجن ية،  النم اوي 
ومقيم  في كالأنفورت،    978 مايو 
 pA Mondi Industrial Bags في 
 GmbH، Marxergasse 4A،  232
جواز  وحامل   Vienna، Austria

ال فر رقم  U 382427 ؛
5 - ال يد توماس غوت ، النم اوي 
  967 غكتوبر   14 ولد في  الجن ية، 
 pA في  ومقيم  النم ا،  فيينا،  في 
 Mondi Industrial Bags GmbH،
 Marxergasse 4A،  232 Vienna،
رقم ال فر  جواز  وحامل   Austria 

.U 2322642 
تم تقييد الشركــــة بالسجل التجاري 
غأ 25   30 بتاريــــخ  البيضاء  للدار 

 222 تمت رقم 69 9  .
161 P

MLIHIA
SARL

Au Capital de 6.222.222 Dhs
 Siège social : 32Rue El Bakri 

(Ex. Rue Dumont d’Urville(
 Et Angle Rue Hsain Ramadan

(Ex. Rue de l’’Eglise(

Casablanca - RC N°  64222
تميين النظا6 االسا�سي

حصص  تفويت  عقد  بموجب 
4 دي مبر 9 22، فوت  موثق بتاريخ 
اودري  وال يدة  كنافو  ال يد جاك 
حصة التي يملكونها   65.000 كنافو 
لشركة »UPM Casablanca»  شركة 
لل يد مممد  و  امل ؤولية  ممدودة 

القباج.
للشركاء  جماعي  قرار  وبموجب 
بتاريخ 4 دجنبر 9 22، قرر  الشركاء 

اتخاذ القرارات التالية :
إقرار لتفويت ال يد جاك كنافو 
 65.000 كنافو  اودري  وال يدة 
 UPM« يملكونها لشركة  التي  حصة 
ممدودة  شركة   «Casablanca

امل ؤولية و لل يد مممد القباج.
إقرار وقبول استقالة ال يد جاك 

كنافو من مهامه كم ير.
القباج  مممد  ال يد  تعيين 

كم ير جديد.
توزيع الرغسمال بصفة نهائية. 

األسا�سي  النظا6  فصول  تميين 
تبعا لكل ذلك.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري الدار البيضاء 2 فبراير  222 

تمت رقم 763570.
162 P

GROUPE ESG MAROC
 Société à responsabilité limitée
Au capital social de 222.222 DH
 Siège social : 32, rue El Bakri,

Casablanca
 Registre du Commerce de
Casablanca numéro  22822

تميين النظا6 االسا�سي
الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
  GROUPE ESG MAROC للشركة 

بتاريخ  2 يناير  222 ، قرر ما يلي :
من  الشركة  مقر   تمويل 
الى  زنقة البكري الدار البيضاء،   ،32
الي2  إقامة  االستقالل،  ساحة   ،8
 ، 9 الشقة  التاسع،  ال5ابق  ماري 

فضاء A/4، الدار البيضاء.

تغيير الفصل 5 من النظا6 األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

غأ 25   6 البيضاء  الدار  التجاري 

 222 تمت رقم 789237.

163 P

CAFE DIOUAN
SARL

ش.6.6

تأسي2 شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

5 يوليو  222 قد تم تأسي2  بتاريخ 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  الشركة 

التي تممل الخصائص التالية :

.CAFE DIOUAN : 1 - الت مية

شركة   : القانونية  الصفة   -  2

ممدودة امل ؤولية.

3 - الهدف االجتماعي : مقهى.
 100.000  : رغسمال الشركة   -  4

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   -  5

التأسي2 النهائي.

6 - ال نة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

حي   378  : االجتماعي  املقر   -  7

النهضة 1 إضافي، الرباط.

8 - الت يير : ال يد يون2 لقشر.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

غأ 25  222   5 بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 154053.

164 P

MRO AUTO
SARL

ش.6.6

الرغسمال االجتماعي : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 54، الحي الصناعي 

تقد6، الرباط

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر   22 6 غبريل   18 بتاريخ 

شركة MRO AUTO SARL ما يلي :
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 100 حصة بقيمة   3000 تفويت 

 ZENATA لشركة  للواحدة  درهم 

ACCESS الكل لفائدة :

 2222 اليزيدي  عثمان  ال يد 

حصة ؛

ال يد املهدي اليزيدي 1000 حصة.

من  رضا  عقلي  ال يد  استقالة 

ت يير الشركة وت مية ال يد املهدي 

اليزيدي كم ير للشركة.

من  للشركة  التجاري  املقر  نقل 

54، الحي الصناعي تقد6، الرباط إلى 

الحي الصناعي دوار  4د،   - 3د  وردة 

الدو6، اليوسفية، الرباط.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

غأ 25  222   5 بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 116683.

165 P

VERTICON
SARL AU

ش.6.6 بشريك وحيد

تأسي2 شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ 14 يوليو  222 قد تم تأسي2 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  الشركة 

بشريك وحيد التي تممل الخصائص 

التالية :

 VERTICON SARL : 1 - الت مية

.AU

شركة   : القانونية  الصفة   -  2

ممدودة امل ؤولية بشريك وحيد.

الهندسة   : الهدف االجتماعي   -  3

املعمارية.
  92.222  : رغسمال الشركة   -  4

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   -  5

التأسي2 النهائي.

6 - ال نة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   5  : االجتماعي  املقر   -  7 

إقامة  شقرون،  ابن  العزيز  عبد 

العربي، عمارة ب شقة 2، الرباط.

ال يد عادل مول   : الت يير   -  8

ال5الع.

قد تم اإليداع القانوني بالسجل 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

غأ 25  222   11 بتاريخ  بالرباط 

تمت رقم 154061.

166 P

فيال اورتي
شركة ذات م ؤولية

رغس املال االجتماعي : 10.000 درهم

مقر الشركة : ايت هادي سيدي 

بوزيد، إقليم شيشاوة

بموجب عقد عرفي بتاريخ 18 يونيو 

 222 تأس ت الشركة ذات م ؤولية 

ذات الخصائص التالية :

شركة  اورتي»  »فيال   : الت مية 

ذات م ؤولية.

الغرض االجتماعي : دار الضيافة.

هادي،  ايت   : االجتماعي  املقر 

سيدي بوزيد، إقليم شيشاوة.

املدة : الشركة ممدد في  99 سنة 

ابتداء من تاريخ التأسي2.

الرغسمال االجتماعي : 10.000 درهم.

الشركاء : ال يد عبد الفتاح عبو 

وال يدة خدوج بلكبير.

اإلدارة : ال يد مممد عبو وال يد 

عبد الفتاح عبو.

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 

في  لتنتهي  يناير  فاتح  في   االجتماعي 

31 دي مبر.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

املحكمة  ضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية ايمنتانوت مصلحة السجل 

التجاري بتاريخ 29 يوليو  222 تمت 

رقم  396/222.

ضبط  بكتابة  الشركة  تقييد  تم 

تمت  ايمنتانوت  االبتدائية  املحكمة 

رقم 1851 سجل تمليلي و 272/222 

السجل الترتيبي.

167 P

ACCORD FIDUCIAIRE
مكتب مماسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف : 37  9 36 2223

STE ATTAOUFIQ
تأسي2 شركة ممدودة امل ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  تمرير  تم  يوليو  222   15
األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 
بالخصائص  الوحيد  الشريك  ذات 

اآلتية :
.STE ATTAOUFIQ : الت مية

سواء  الشركة  هدف   : الهدف 
غو  لصالحها  بالخارج  غو  باملغرب 

لصالح الغير هو :
نقل البضائع.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 
التقييد بالسجل التجاري.

زنقة   7 رقم   : االجتماعي  املقر 
الناصري،  ح ن  شارع  فل 5ين، 

سيدي بنور.
رغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
100.000 درهم مق مة  الشركة هو 
1000 سهم قيمة ال هم الواحد  إلى 
هي 100 درهم ممررة بالكامل كلها في 

ملكية ال يد توفيق كودي.
: من طرف ال يد  ت يير الشركة 

توفيق كودي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  ال نة 
31 دي مبر من نف2  يناير وتنتهي في 

ال نة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للممكمة االبتدائية ب يدي 
تمت رقم  يوليو  222    9 بنور يو6 

.3984
مسجل تمت   : التجاري  السجل 

رقم 3107 بمدينة سيدي بنور.
168 P

 SOCIETE YAHYA HAMOUD
IMPORT ET EXPORT

SARL AU
ذات رغسمال

 يقدر ب 100.000 درهم
املقر االجتماعي : ال5ابق األول

 رقم 234 حي اكدال عين تاوج5ات

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يونيو   17 بتاريخ  تاوج5ات  بعين 

الوحيد  الشريك  قرر   222 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  للشركة 

 SOCIETE  : وحيد  شريك  ذات 

 YAHYA HAMOUD IMPORT ET

ب  يقدر  رغسمال  ذات   ،EXPORT

100.000 درهم، الذي يوجد مقرها 

االجتماعي بدوار ايت مو�سى جماعة 

لقصير عين تاوج5ات، ما يلي :

الحل امل بق للشركة.

ح ن  يميى  ال يد  تعيين 

كمصف للشركة.

تعيين مقر الحل في العنوان التالي 

: ال5ابق األول رقم 234 حي اكدال 

عين تاوج5ات.

م ائل مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

رقم  تمت  يوليو  222   27 بتاريخ 

.222

169 P

SOCIETE JMA BOIS
تأسي2 شركة ممدودة  امل ؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ   رغس 

املاء 3  ماي  222، تم وضع القوانيني 

تممل  والتي  للشركة  األسا�سي 

الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  املحدودة  امل ؤولية 

وحيد.

.SOCIETE JMA BOIS : إسمها

هدفها : غشغال النجارة.

غشغال األملنيو6.

غشغال مختلفة.

األشغال  لجميع  العامة  املقاولة 

جميع  البناء  الخاصة،  غو  العمومية 

جميع  وغيضا  املعامل،  البنايات، 

املدنية،  الهندسة   التهيئة،  عمليات 

الصحي  والصرف  املياه  إمدادات 

طالء األرصفة.
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التجارة العامة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
ترتبط  التي  العقارية  وأير  العقارية 
مباشرة  أير  غو  مباشرة  بصفة 
بكل  غو  غعاله  املذكورة  باألهداف 
هدف آخر مشابه غو مرتبط غو قابل 
للم اهمة في تنمية الشركة تمت غي 

شكل من األشكال.
الكائن  تجاري  ممل   : مقرها 
املاء  راس  الحضري  الق5ب  بتجزئة 
موالي  الشقف  عين   ،S  /42 رقم 

يعقوب، فاس.
سنة تبتدئ من يو6   99  : غمدها 

التأسي2.
درهم   100.000  : رغسمالها 
بقيمة  حصة   1.000 إلى  مق مة 
100 درهم للواحدة، منمت جميعها 

لل يد مممد الك اب.
أير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

ممددة لل يد  مممد الك اب.
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير وتنتهي في متم دي مبر من 

كل سنة.
يقت5ع من األرباح   : توزيع األرباح 
االحتياط  غجل  من   %  5 الصافية 
الباقي من األرباح الصافية  القانوني، 
ح ب  املشاركين  على  توزع 
الحصص. باستثناء املبالغ املحتفظة 
املخصصة  غو  املتتالية  لل نوات  بها 
لالحتياطات ح ب قرارات الشركاء .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بفاس يو6 15 يونيو  222 تمت رقم 
 68365 السجل التجاري رقم   287 

بتاريخ 15 يونيو  222.
170 P

SOCIETE K B M BOIS
تأسي2 شركة ممدودة  امل ؤولية 

ذات شريك وحيد
عين  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  
يونيو  222،   9 بتاريخ   تاوج5ات 
تم وضع القوانيني األسا�سي للشركة 

والتي تممل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  امل ؤولية 

وحيد.
.SOCIETE K B M  BOIS : إسمها

هدفها : غشغال النجارة.
غشغال األملنيو6.
غشغال االصالح.
غشغال مختلفة.

بيع الخشب بالتق يط.
بيع األملنيو6 بالتق يط.

التجارة العامة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
ترتبط  التي  العقارية  وأير  العقارية 
مباشرة  أير  غو  مباشرة  بصفة 
بكل  غو  غعاله  املذكورة  باألهداف 
هدف آخر مشابه غو مرتبط غو قابل 
للم اهمة في تنمية الشركة تمت غي 

شكل من األشكال.
مقرها : ممل تجاري الكائن بايت 
شعو ايت لح ن ايوسف لقصير عين 

تاوج5ات.
سنة تبتدئ من يو6   99  : غمدها 

التأسي2.
درهم   100.000  : رغسمالها 
بقيمة  حصة   1.000 إلى  مق مة 
100 درهم للواحدة، منمت جميعها 

لل يد عبد الكريم حماني.
أير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

ممددة لل يد  عبد الكريم حماني.
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير وتنتهي في متم دي مبر من 

كل سنة.
يقت5ع من األرباح   : توزيع األرباح 
االحتياط  غجل  من   %  5 الصافية 
الباقي من األرباح الصافية  القانوني، 
ح ب  املشاركين  على  توزع 
الحصص. باستثناء املبالغ املحتفظة 
املخصصة  غو  املتتالية  لل نوات  بها 
لالحتياطات ح ب قرارات الشركاء .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
تمت  يوليو  222   5 يو6  بمكناس 
رقم  التجاري  السجل   3292 رقم 

53757 بتاريخ 5 يوليو  222.
171 P

 INSTITUT DE FORMATION

 DANS LES METIERS DE

L’ELEVAGE
Par abréviation «IFME «

شركة امل اهمة 
رغسمالها 300.000 درهم

املقر االجتماعي : الرباط، غكدال، 

شارع الح ن الثاني، اقامة مريم، 

عمارة B، شقة رقم 10

السجل التجار ي : 44779  / 

املحكمة التجارية بالرباط

تعيين متصرفين م تقلين جدد
العا6  الجمع  ممضر  بموجب 

يونيو   22 بتاريخ  املنعقد  ال نوي 

 222، قرر م اهمو شركة امل اهمة 

تعيين متصرفين م تقلين ملدة ثالث 

سنوات، وهما :

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

املنهي والتعليم العالي والبمث العلمي 

ال5يب  ال يد  شخص  في  ممثل 

التعريف  لب5اقة  الحامل  حمليلي، 

.C360486 الوطنية رقم
البمري  والصيد  الفالحة  وزير 

والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية 

بالل  ال يد  شخص  في  ممثل 

التعريف  لب5اقة  الحامل  حجوجي، 

.C279846 الوطنية رقم

 /   44779  : ي  التجار  السجل 

املحكمة التجارية بالرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم 116666 

بتاريخ 5 غأ 25  222.

172 P

ZAHID MARINE
SARL AU

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة بشريك وحيد

ممرر  عرفي  عقد  بموجب 

تم  بتارودانت يو6 فاتح يوليو  222 

وضع القوانين األساسية لشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  امل ؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 ZAHID MARINE  : الت مية 

.SARL AU

واالسيراد  التصدير   : املوضوع 

 - واملشتقات  البمرية  للمنتوجات 

التجارة بجميع غشكالها.

اروداني   : االجتماعي   املقر 

بوتاريالت البرانية تارودانت.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 1000 على  موزعة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة مسجلة في مجموعها باسم 

ال يد زهيد يون2.

الت يير : عين ال يد زهيد يون2 

م يرا للشركة ملدة أير ممددة وله 

جميع الصالحيات لت يير الشركة.

كتابة  لدى   : القانوني  االيداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوليو  222   3 بتاريخ  بتارودانت 

تمت رقم 266 .

تسجيل  تم  التجاري  السجل 

الشركة بالسجل التجاري تمت رقم 

.7937
مختصر قصد النشر

173 P

YAWADO TRANS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

شريك وحيد
رغسمالها 100.000 درهم

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

والذي  يونيو  222   7 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسي2  بموجبه  تم 

م ؤولية ممدودة مميزاتها كالتالي :

YAWADO TRANS : اإلسم

م ؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

ممدودة.

الرغسمال : 100.000 درهم.

الهدف : نقل البضائع.

العنوان : س/49 اركانة ايت ملول.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  ال نة 

يناير إلى 31 دي مبر من كل سنة.

: ت ير الشركة من طرف  الت يير 

ال يد مزوز ح ناء.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو  222   9 االبتدائية بانزكان في 

تمت رقم 1507.
174 P

 ESCOMPTE  SARL

COMPTABLE AGREE

4 عمارة م رور شارع الح ن التاني بيوكرى 

شتوكة ايت باها

UNOQO
SARL

تأسي2 شركة 6 6 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسي2  تم  غأ 25  222   4
تممل  امل ؤولية   ممدودة  شركة 

الخصائص التالية :
 Société شركة  اسم  الت مية: 

   .UNOQO SARL
تمدد رغسمال   : رغسمال الشركة  
الشركة في 100.000 درهم مق م الى 
درهم لكل   100 1000 حصة بقيمة 

حصة موزعة كما يلي :
سفيان مك�سي   : 500 حصة.

 500  : متبوع  الزهراء  فاطمة 
حصة.

املقر  تمدد   : املقر االجتماعي  
االجتماعي للشركة في  العنوان : لدى 
شركة ESCOMPTE 4 عمارة م رور 

بيوكرى شتوكة ايت باها.
الهدف االجتماعي : تعمل الشركة 
والتجارة  املعلوميات  مجال  في 

االلكترونية.
الشركة  ت يير  تمدد   : الت يير 
من طرف ال يد سفيان مك�سي  رقم 

ب.و.ض ث 2 262. 
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية النزكان تمت 
رقم 1703  بتاريخ 6 غأ 25  222.
175 P

TAOUKIL DRILLING
SARL

إنشاء شركة ذات م ؤولية ممدودة
 TAOUKIL  : التجاري  اإلسم 

.DRILLING SARL
ماسة  تاسيال  العصال   : العنوان 

اشتوكة ايت باها.
حفر  غعمال  مقاول   -  1  : املها6 

اآلبار.

2 - غعمال او إنشاءات متنوعة.

 100.000  : الشركة  رغسمال 

درهم.

التوكيل  ال يد مممد   : الت يير 

مشارك وم ير للشركة.

مشارك  التوكيل  مممد  ال يد 

وم ير للشركة.

تم اإليداع القانوني األسا�سي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

غأ 25  222   9 بتاريخ  انزكان 

التجاري  والسجل    729 رقم  تمت 

تمت رقم 24222.

176 P

SOCIETE SUN GLOW
SARL AU

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

برغسمال 100.000 درهم

املقر االجتماعي : مدينة الوحدة 

بلوك س رقم س 134 العيون

تأسي2
ICE 222876 6222237

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسي2  تم  يوليو  222   5  

بشريك  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :

الت مية : شركة سن كلو.

الوحدة  مدينة   : االجتماعي  املقر 

بلوك س رقم س 134 العيون.

درهم   100.000  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مق مة 

100 درهم.

الهدف : استيراد والتصدير.

 1000  : : سلوى الشوط  الشركاء 

حصة.

امل ير القانوني : الشوط سالمة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 222 تمت رقم  2224/222.

177 P

NIA BUSINESS
SARL

تأسي2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

15 يوليو  222 تم تأسي2 ش.6.6 :

 NIA BUSINESS  : الت مية 

.SARL

امل ؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

األر�سي  ال5ابق   ،8 رقم   : املقر 

العهد  ولي  شارع  الدردوري  ق ارية 

تارودانت.

الغرض : بيع معدات املعلوميات 

واالتصاالت.

املدة : 99 سنة.

الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم.

بونية  يوسف  ال يد   : امل ير 

وال يد يوسف الشلح.

بونية  ال يد  يوسف   : االمضاء 

وال يد يوسف الشلح.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

6 غأ 25  222  تمت رقم 1776.

178 P

FIDUCIARE TEMSIA

 APPART N° 23 AV MOUKHTAR

ESSOUSSI TEMSIA AIT MELLOUL

STE MOUADEN LOGISTIC
SARL AU

تأسي2 شركة ممدودة  امل ؤولية
باوالد  بموجب عقد عرفي مؤرخ 

وضع  تم  يوليو  222   30 في  تايمة 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6 

تكمن  والتي  املحدودة  امل ؤولية 

مميزاتها فيما يلي :

 STE MOUADEN«  : الت مية 

.» LOGISTIC S.A.R.L-AU

الشركة  أرض  يمكن   : الغرض 

لح اب  غو  الخاص  لح ابها  سواء 
غي دولة غخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

نقل امل تخدمين لح اب الغير.

ال5ابق   32 رقم   : الشركة  مقر 

االول قي ارية شارع مممد الخام2 

اوالد تايمة تارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رغسمال  يبلغ   : الشركة  رغسمال 

 100.000 مائة االف درهم  الشركة 

مائة  ذات  حصة  الف  إلى  مق م 

درهم كقيمة لحصة الواحدة،   100

كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء : 

ال يد مبارك املودن 1000 حصة

ال نة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دي مبر.

ال يد  الشركة  ي ير   : الت يير 

مبارك املودن ملدة أير ممدودة 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   22/28/222  بتارودانت  

تمت عدد  773/222 .

واملسجلة بالسجل التجاري تمت 

رقم 7987.
للخالصة والبيان

امل ير

179 P

 MODERN ANCIENT

DESIGN
SARL AU 

تأسي2
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم    2/27/222 

امل ؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدودة  ذات شريك الوحيد تممل 

الخصائص التالية :

 MODERN  : الـتـ ـميـــــــــــــــة 

.ANCIENT DESIGN

تجزئة رقم    : الـمـقر االجـتـماعــي  

ال5ابق   1 شقة رقم   813 زنقة   743

األول  حي امل يرة اكادير.

ال لع  وتصنيع  بيع   : الـمـوضـــــوع 

الحرفية.

مــــــدة الشركــــــة   :   99  سنة. 
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 100.000  : الشركـــة    رغسمـــال 
درهم.

الـت ـيـيـــــــــر  : ال يد مراد بنعدي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ    22963 رقم  تمت  الكادير 
رقم سجلها التجاري    26/28/222 

هو 48445.
180 P

 OULAD BRAHIM LAME
SCIE
SARL

ICE :2228827 2222272
تأسي2 شركة ممدودة امل ؤولية

بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ  
شركة  تأسي2  تم    2/27/222 
ممدودة امل ؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 OULAD BRAHIM«  : الت مية 

.LAME SCIE« SARL
مممد  شارع    : االجتماعي  املقر 
الزرق5وني مجمع غ ممر 31  رقم 01 

حي الحرش ايت ملول .
الهدف : شحد املناشر .

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
درهم.

غشهر  املجيد  عبد   : الت يير 
وعبد هللا غشهر .

املدة : 99 سنة.
ال نة املالية :  فاتح يناير حتى 31 

دجنبر .
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 1687 رقم  تمت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم  بتاريخ  24/28/222 

التجاري 23973.
181 P

OPERA PLAZA
تجزئة رقم 03 زنقة خالد ابن زهر 

الواليد حي الداخلة اكادير
تـــأسـيــ2

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير 
تأسي2  تم  بتاريخ  2/27/222 ، 
صفاتها    امل ؤولية   ممدودة  شركة 

كما يلي : 

OPERA PLAZA : الت مية 
تهدف الشركة غساسا    : الهــدف 

إلى :
1 - م5عم     2 -  سناك.             

وعموما جميع العمليات التجارية 
الصناعية املالية والعقارية املتعلقة 
األنش5ة  وكل  املذكورة  باالنش5ة 
شأنه  من  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
رقم  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
حي  الواليد  زهر  ابن  خالد  زنقة   03

الداخلة اكادير.
من تاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد غو الفسخ امل بق.
الرغسمال :  حدد رغسمال الشركة  
في 100.000 درهم  مق م  إلى 1000 

حصة :
ال يد عمر امومن : 1000 حصة.
 الت يير : ال يد عمر امومن م ير 

للشركة وذلك ملدة أير ممدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يو6  29/28/222   بأكادير  التجارية 

تمت رقم 22993 .
182 P

STE NOVO STAR
SARL AU

تـأسـيـ2 شــركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 8 يوليو 
التأسي�سي  القانون  وضع  تم   222 
تممل  امل ؤولية  ممدودة  لشركة 

الخصائص التالية :
 STE NOVO STAR«  : الت مية 

.»SARL AU
شركة ذات امل ؤولية    : الشكل 

املحدودة ذات شريك وحيد.
دراسات  مكتب   : الـمـوضـــــوع 

مقاول عا6 اومقاول البناء.
الكر�سي  حي   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

زنقة وليلي غوالد تايمة.
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

رغسمـــال الشركـــة : 100.000درهم.
يوسف   مرابت  ال يد   : الت يير 

. JT26268  رقم الب5اقة الوطنية

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  ال نة  
يناير إلى 31 دجنبر من نف2 ال نة.

لقد تم التسجيل القانوني لدى   
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
   7983 رقم  تمت  التجاري  السجل 

بتاريخ 3 غأ 25  222.
183 P

STE YOUS-LANA
SARL

تـأسـيـ2
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إحداث القانون  يوليو  222   15
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة :
 STE YOUS-LANA  : الت مية 

SARL ش.6.6.
لح اب  البضائع  نقل   : الهدف 
التجارية  العمليات  وجميع  الغير 
والصناعية واملالية والعقارية والغير 
العقارية ومنقولة لها عالقة مباشرة 

وأير مباشرة مع الهدف االجتماعي.
غدرار،  حي   : االجـتـماعــي    الـمـقر 

رقم 229 ، تيكيوين، غكادير.
الشركة  رغسمال   : الرغسمال 
ممدد في 100.000درهم موزعة على 
درهم لكل   100 حصة بمبلغ   1000

واحدة.
يوسف الشعوى 800 حصة ؛

العربي الشعوى 222 حصة.
امل ير الشعوى يوسف   : الت يير 

ملدة أير ممدودة.
املدة : 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 
غأ 25   2 يو6  بأكادير  التجارية 

 222 تمت رقم 22244 . 
للخالصة والنشر

184 P

STE PRQUD
 SARL

RC : 4836 
تـأسـيـ2 شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  يونيو  222   29
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة تممل الخصائص التالية :

.STE PRQUD SARL : الت مية

شركة ذات امل ؤولية    : الشكل 

املحدودة.

الـمـوضـــــوع : شركة توريد ملحقات 

ال يارات الشحو6 ومواد التشحيم.

بمقر مكتب   : الـمـقر االجـتـماعــي  

شارع   ،29 رقم  ملينير  دراسات 

توبقال، حي امل يرة، ال5ابق الثالث، 
رقم 5، غكادير.

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
رغسمـــال الشركـــة : 100.000درهم.

الت يير : رضوان الع5يشان.

لدى   القانوني  اإليداع  تم  لقد   

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بأكادير تمت رقم 22448  بتاريخ 28 
يوليو  222 رقم سجلها التجاري هو 

.48361

185 P

R.PAL TRANS
ش.6.6

تأسي2
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  واملسجل  يوليو  222   6 

7 غأ 25  222، تم تأسي2 شركة   

R.PAL TRANS ش.6.6.

لح اب  العاملين  نقل   : هدفها 

الغير.

حي   3 بلوك   : التجاري  العنوان 

القصبة ايت مممود ملزار ايت ملول.
رغسمالها : 100.000 درهم موزعة 

إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي :

 500 الواح  الرحيم  عبد  ال يد 

حصة ؛

 500 ابودرار  ابراهيم  ال يد 

حصة.

الرحيم  عبد  ال يد  تعيين  تم   

ابودرار   ابراهيم  وال يد  الواح 

كم يري الشركة ملدة أير ممدودة. 

عبد  ال يد  توقيع  اعتماد  تم 

الرحيم الواح وال يد ابراهيم ابودرار 

اإلدارية  والوثائق  العقود  جميع  في 

والبنكية. 
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: مدة عمر الشركة 99 سنة  املدة 
من تاريخ تأسي ها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 
.2392 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بانزكان بتاريخ 16 يوليو  222 

تمت رقم  1610.   
186 P

 SOCIETE GUEDDI
AGRUMES

SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

رغسمالها  100.000  درهم
 A شقة رقم 2، ال5ابق األول، بلوك

 عمارة كدي، طريق تارودانت، 
غيت ملول

س.ت 23992 انزكان
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بايت 
ملول في 24 يونيو  222 ثم تأسي2 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

الخصائص اآلتية :
 SOCIETE GUEDDI  : الت مية 

.AGRUMES SARL
الهدف :

الضيعات  ت يير  في  مقاول 
واملناطق  املزارع  إدارة  الفالحية، 
الفالحية  املواد  تصدير  الزراعية، 
استغالل  والخضر،  والفواكه 
م تنبت، استيراد البذور والنباتات، 
اإلنتاج  والتصدير،  االستيراد 
والتصدير  واالستيراد  والتعبئة 
غو  الوطنية  ال وق  في  والت ويق 
الزراعية،  املنتجات  لجميع  الدولية 
تأجير  الزراعية،  األرا�سي  استئجار 

املعدات واآلالت الزراعية.
 ،2 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
A عمارة كدي،  ال5ابق األول، بلوك  

طريق تارودانت، غيت ملول
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسي2 

الشركة.
درهم   100.000  : الرغسمال 
 100 1000حصة من فئة  مق م إلى 

درهم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
سبتمبر من كل   30 إلى  اكتوبر  فاتح 

سنة.
بمقت�سى الفصل 33 من القانون 
األسا�سي للشركة تم تعيين كم يرين 

للشركة ملدة أير ممدودة :
ال يدة كدي صفية ؛

ال يد كدي ح ن.
والتقيد  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
5 غأ 25  222 تمت  النزكان يو6 

عدد 722  و23992.
187 P

GO  JET
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

الشريك الوحيد
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأس ت الشركة  يوليوز  222،   15

طبقا للقوانين املعمول بها.
.GO  JET : االسم التجاري

اآلالت املائية ذات  كراء   : الهدف 
ممرك. 

املدة : 99 سنة. 
الرغسمال :  000 100 درهم. 

زنقة   06 رقم   : االجتماعي  املقر 
422  غمال إحشاش- غكادير. 

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة. 
: ت ير الشركة من طرف  الت يير 

ال يد خداش ح ن. 
تم اإليداع القانوني لكل الوثائق   
بكتابة  الشركة  بتأسي2  املتعلقة 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
4 غأ 25  222 تمت رقم  بتاريخ  

 . 22942
188 P

املركز الجهــوي للخدمـــات ش 6 6

تيزنيت

الهاتف : 2 .22.28.62.24

HOUSSAS SERVICES
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة من شريك واحد
العا6  الجمع  ممضر  على  بناء 
التأسي�سي املنعقد بتاريخ فاتح يوليو 
 222 تأس ت شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة باالعتبارات التالية : 

 HOUSSAS« شركة   : االسم 

امل ؤولية  ذات   «SERVICES

املحدودة من شريك واحد.

بلوك ا ودادية   62 رقم   : العنوان 

املوظفين تيزنيت.

الهدف : -

دفع الفواتير ؛

بيع األجهزة االلكترونية ؛

مفاوض.

سنة  وت عون  ت عة   :  املدة 

)99 سنة).

رغسمال الشركة هو   : رغس املــال 

درهم)   100.000( درهم  غلف  مائة 

حصة   (1000( غلف  إلى  مق مة 

بقيمة مائة )100) درهم لكل حصة.

هوصاص  ال يد   :  الت يير 

عبد الل5يف  م يرا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

تمت رقم  غأ 25  222   9 بتاريخ 

.510

189 P

 ESCOMPTE SARL
 COMPTABLE AGREE

4 IMM MASROUR AV HASSAN II 

BIOUGRA

SCALEUP
SARL

ش.6. 6

تأسي2 شركة 6 6
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسي2  تم  غأ 25  222   5

تممل  امل ؤولية  ممدودة  شركة 

الخصائص التالية :

1 - الت مية : تممل الشركة اسم 

.SCALEUP SARL AU شركة

تمدد   : الشركة  رغسمال   -  2

درهم   100.000 رغسمال الشركة في 

 100 حصة بقيمة   1000 مق م إلى 

درهم لكل حصة موزعة كما يلي :

إسماعيل متبوع : 1000 حصة.

تمدد املقر   : املقر االجتماعي   -  3

 : العنوان  في   للشركة  االجتماعي 
بيوكرى  الفالح  زنقة ح ان حي   80

اشتوكة ايت باها اشتوكة ايت بها.

تعمل  االجتماعي:  الهدف   -  4

الشركة في مجال املعلوميات والتجارة 

االكترونية.

5 -  الت يير : تمدد ت يير الشركة 

متبوع  ال يدإسماعيل  طرف   من 
 . JH47806رقم ب.و

6 - تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمة االبتدائية النزكان تمت 
رقم 1711 بتاريخ 9 غأ 25  222.

190 P

 SOCIETE  FRAIS VIANDE

DU SUD
SARL AU

ICE 2228863962222 8

تأسي2
مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

3 غأ 25  222 تم  بتزنيت  بتاريخ 

وضع قانون غسا�سي لشركة ممدودة 

الخصائص  تممل  والتي  امل ؤولية 

التالية :

 SOCIETE FRAIS  : الت مية 

.VIANDE DU SUD SARL AU

جميع  بائع   : االجتماعي  الهدف 

غنواع اللحو6.
رغس املال : حدد في 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى   مق مة 

100 درهم موزعة كالتالي :

ال يد اك تور ياسين 1000 حصة.

99  سنة ابتدءا من تاريخ   : املدة 

تأسي ها.
تجزئة   55 رقم   : املقر االجتماعي 

رضا تيزنيت. 

امل يرون : ال يد اك تور ياسين 

م ير للشركة وملدة أير ممدودة.

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 

تمت  بتزنيت   االبتدائية   باملحكمة 
رقم 511   بتاريخ 9 غأ 25  222.

191 P
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MARWA PLAISANCE
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشركة  تأس ت  يوليو  222،   15

طبقا للقوانين املعمول بها.

 MARWA  : التجاري  االسم 

 .PLAISANCE

اآلالت املائية ذات  كراء   : الهدف 

ممرك. 

املدة: 99 سنة. 

الرغسمال:  000 100 درهم. 
إقامة  : رقم 22  املقر االجتماعيي   

باري و ديل صول - غكادير. 

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة. 

: ت ير الشركة من طرف  الت يير 

ال يد فضوخير مختار.

تم اإليداع القانوني لكل الوثائق   

بكتابة  الشركة  بتأسي2  املتعلقة 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

4 غأ 25  222 تمت رقم  بتاريخ  

 . 2294 

192 P

JRW-CONSTRUCTION
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسجل  يوليوز  222،   16 بتاريخ 

يوليو  222   17 بتاريخ  باكادير 

امل ؤولية  ذات  شركة  تكونت 

  : م ماة  وحيد  بشريك  املحدودة 
رغسمالها   JRW-CONSTRUCTION

االجتماعي:  مقرها  درهم   100.000

 585 عند ال5ابق الثالث مكتب رقم 

عمارة افران شارع املقاومة اكادير.

الهدف االجتماعي :  

البناء،  مجال  في  املشورة  تقديم 

ودعم تنفيذ الخ5ط ومراقبة املوقع.

غشكاله  بكافة  العقاري  الت5وير 

والتق يم  البيع  االستبدال  من 

لجميع املباني العمرانية سواء املبنية 

اوأير املبنية.

تأجير وإدارة املمتلكات املفروشة.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

العقارية،  التجارية،  الصناعية، 

غو  مباشرة  بصفة  املتعلقة  املالية، 

أير مباشرة كلها غو جلها بالعمليات 

غن  شانها  من  والتي  غعاله  املذكورة 

ت هل وتنمي نشاط الشركة.

ال5ابق  عند  االجتماعي:  املقر 

585 عمارة افران  الثالث مكتب رقم 

شارع املقاومة اكادير.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلها بالسجل التجاري.
 رغسمال الشركة: 100.000 درهم 

درهم   100 حصة   1000 إلى  مق م 

لكل حصة مق مة كما يلي :

  WITVED JESPER ROLL ال يد 

1000 حصة.

 WITVED ال يد  طرف  من 

JESPER ROLL بصفته امل ير الوحيد 

بإمضاء  ممدودة  أير  ملدة  لشركة 

البنكية  املعامالت  لجميع  فردي 

واإلدارية لشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 دي مبر.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

غأ 25   5 بتاريخ  باكادير  التجارية 

 222 تمت رقم 22946 .

تم   : التجاري  بالسجل  التقيد 

بتاريخ  باكادير  التجارية   باملحكمة 

5 غأ 25  222 تمت رقم 48431.

193 P

شركة اليونس ميلتيسيرفيس م.ز   
ش.6.6 

 STE ALLIANCE MULTISERVICE

M.Z  SARL

م توطنة لدى شركة كلوبال النك 

ب س 3 الكائنة 24 دار الجوار حي 

الهدى اكادير 

السجل التجاري رقم 48457

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

7 يوليو  222 تم تاسي2 شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة. 

اليون2 ميلتي يرفي2   : الت مية 

6.ز.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
امل ؤولية املحدودة.

لح اب  البضائع  نقل   : الهدف 
الغير.        

: م توطنة لدى  املقر االجتماعي  
الكائنة   3 شركة كلوبال النك ب س 

24 دار الجوار حي الهدى اكادير.
رغس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم موزعة كما يلي :
ال يد املدني الهوزلي 500 حصة ؛
ال يد زيان ش5يبي 500 حصة.

املدني  ال يدان  عين  الت يير: 
كم يران  ش5يبي  وزيان  الهوزلي 

للشركة ملدة أير ممدودة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تسجيل الشركة في السجل التجاري. 
ال نة االجتماعية: من فاتح يناير 

الى 31 دي مبر  من كل سنة. 
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
باكادير   التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت رقم  غأ 25  222   9 بتاريخ 

. 22992
194 P

 STE A.AMRI FOUAD
TRAVAUX

SARL AU
تـأسـيـ2 شــركة

بتاريخ   عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  يوليو  222   8
التأسي�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

تممل الخصائص التالية :
 STE A.AMRI«  : الت مية 

 .»FOUAD TRAVAUX SARL AU
امل ؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
جميع  في  مقاول   : الـمـوضـــــوع 

االشغال والبناء.
 707 تجزئة   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

رقم 434 العيون.
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

رغسمـــال الشركـــة : 100.000 درهم.
الت يير : ال يدة فؤاد حنان رقم 

.CB293888 الب5اقة الوطنية

ال نة االجتمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من نف2 ال نة.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

   37229 السجل التجاري تمت رقم 

بتاريخ 13 يوليو  222.

195 P

ESPACE TARGA 
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

وعنوان مقرها االجتماعي حي تمليلت 

جماعة  تالوين- 83000 تارودانت 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7982

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   4

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

م ؤولية ممدودة .

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ESPACE  االقتضاء بمختصر ت ميتها

.TARGA

أرض الشركة بإيجاز :

مم5ة الوقود لخدمة ال يارات.

م5عم ب عر ثابت.

تشغيل منشأة لصيانة ال يارات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 83000  - تالوين  جماعة   تمليلت 

تارودانت املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 الشركة  رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي :

حصة   500 اودال  عمر  ال يد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة  ال يد ابراهيم اودال 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه  غودال  عمر  ال يد 

تارودانت   83000 الدوزروتالوين- 

املغرب.
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ال يد ابراهيم غودال  عنوانه حي 

عين الشق   22 الرقم   2 األسرة زنقة 

البيضاء - املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة :

عنوانه  غودال  عمر  ال يد 

تارودانت   83000   - الدوزروتالوين 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 4 غأ 25 

 222 تمت رقم 762 .

196 P

EME  ASSURANCES
إعالن عن التأسي2

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  باكادير  يوليو  222   28

امل ؤولية  ممدودة  شركة  قوانين 

خصائصها كالتالي :

 EME  ASSURANCES   : االسم

الهدف : إرشادات الت يير.

في  : مكتب رقم 9  املقر االجتماعي 

ال5ابق 3 املتواجد ب عمارة الصفوة 

شارع الح ن األول، امل يرة اكادير.     

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التاسي2 النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 100 الى  مق م  درهم   1.000 مبلغ 

للواحدة  درهم   10 فئة  من  حصة 

موزعة على :

 EME JEAN JACQUES MARCEL

RENE 100 حصة بمبلغ 1000 درهم. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  ال نة 

كل  من  دجنبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة ما عدا ال نة املالية االولى التي 

الى أاية  التأسي2  تاريخ  تبتدئ من 

31 دجنبر .

الشركة  بت يير  يقو6   : الت يير 

 EME JEAN ممدودة  أير  وملدة 

.JACQUES MARCEL RENE

التوقيع    حق  اسناد   : االمضاء 

 EME JEAN JACQUES MARCEL

.RENE

األرباح :  يتم اقت5اع 5 % لتكوين 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

غأ 25   3 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

 222 تمت  رقم 22924 .  
للخالصة والتذكير 

197 P

AUTO HARD CRAS

 SARL AU

رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 13/268 زنقة 

 AT .41 بلوك 2 حي توهمو 2 

ايت ملول

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

14 يوليو  222 بانزكان قرر م اهم 

الشركة ما يلي :

.AUTO HARD CRAS : االسم

ال يارات  كراء   : الشركة  هدف 

بدون سائق.

زنقة   268/ 3 رقم   : مقر الشركة 

AT .41 بلوك 2 حي توهمو 2 ايت ملول.

 100.000 في  ممدد  الرغسمال 

من  حصة   1000 الى  مق م  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم   100 فئة 

اكتتابها كلها لل يدة حنان بيهردي. 

الت يير : تم تعيين ال يدة حنان 

أير  ملدة  للشركة  كم يرة  بيهردي 

ممدودة مع حق االمضاء .

االرباح : يتم اقت5اع %5  لتكوين 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا . 

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

16 يوليو  222 تمت رقم 1614.

198 P

ELECTRO AYOUR
شارع االمير عبد القادر رقم 22 حي 

امل يرة اكادير
تـــأسـيــ2

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير 
تم تأسي2  يونيو  222،   30 بتاريخ 
صفاتها    امل ؤولية   ممدودة  شركة 

كما يلي : 
.ELECTRO AYOUR : الت مية

غساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 
إلى :

متنوعة  إنشاءات  غو  غعمال   -  1
)مقاول) ؛

2 - التاجر ؛
وعموما جميع العمليات التجارية 
الصناعية املالية والعقارية املتعلقة 
األنش5ة  وكل  املذكورة  باالنش5ة 
شأنه  من  طابع  ذات  غو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
: شارع االمير عبد  املقر االجتماعي 

القادر رقم 22 حي امل يرة اكادير.
من تاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد غو الفسخ امل بق.
الرغسمال :  حدد رغسمال الشركة  
في 100.000 درهم  مق م  إلى 1000 

حصة.
ال يد رشيد اموس 1000 حصة.
اموس  رشيد  ال يد   : الت يير 
أير  ملدة  وذلك  للشركة  م ير 

ممدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير يو6 9 غأ 25  222 

تمت رقم 22992 .
199 P

CABEXCO
CAbinet d’EXpertise COmptable

Contact@cabexco.ma  22.28.23.77.78

 Société ECOLE JOCELYNE
PRIVEE

 SARL AU
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  إنشاء  تم  مارس  222،   31
ممدودة امل ؤولية تممل الخصائص 

التالية :

 ECOLE JOCELYNE«  : الت مية 

.»PRIVEE

الشكل القانوني : شركة ممدودة 

امل ؤولية ذات الشريك الواحد.
املرينيين  زنقة   : االجتماعي  املقر 

الق5اع املختلط - اكادير.

ت عة   : االجتماعي  الرغسمال 

مائة غلف درهم مجزغ إلى 100 حصة 

اجتماعية بقيمة 100 درهم للحصة.

املدة : 99 سنة.

املوضوع : الحضانة والتعليم قبل 

املدر�سي.

 Jocelyne ال يدة   : الت يير 

TACKX Veuve WEILENMANN

م يرة وحيدة للشركة.

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 

بتاريخ  بأكادير  التجارية   باملحكمة 
3 غأ 25  222 رقم 22923 .

رقم السجل التجاري 48401 بأكادير.

200 P

سوس سنيلز فارم
تـأسـيـ2 شــركة

بمقت�سى عقد عرفي  بتاريخ 6 يوليو 

التاسي�سي  القانون  وضع  تم   222 

تممل  امل ؤولية  ممدودة  لشركة 

الخصائص التالية :

الت مية : سوس سنيلز فار6.

امل ؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

املوضوع : 

إنتاج وتثمين املنتوجات الفالحية ؛

تربية الحلزون ؛

االستيراد والتصدير.
الـمـقر االجـتـماعــي :  شقة  2 زنقة 

اسلي حي القدس، اكادير.

مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

من يو6 تأسي ها. 
رغسمـــال الشركـــة :  100.000درهم 

مق م على 1000 حصة من فئة 100 

لل يد   حصة   500 للحصة  درهم 

لل يد  حصة  و500  الياس  تاكاري 

واأزن امممد.
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 %5 ن بة  اقت5اع  يتم   : األرباح 
من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

ح ب تقرير الشركاء.
: ت ير الشركة من طرف  الت يير 
ال يد  تاكاري الياس وال يد واأزن 

امممد.
لل يد    : االمضاء  صالحيات 
تاكاري الياس وال يد واأزن امممد.
ال نـــة االجتمـاعيـة : من فاتح اكتوبر 

إلى 30 شتنبر من ال نة املوالية.
لقد تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
غأ 25   6 يـو6  ألكادير  التجارية 

 222 تمت رقم  22962 .
201 P

الينبرست
تـأسـيـ2 شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  يوليو  222   13
التأسي�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

تممل الخصائص التالية:
الت مية : الينبرست.

:  شركة ذات امل ؤولية  الشكل  
املحدودة.

مقاول ت يير املوارد   : الـمـوضـــــوع 
البشرية والخدمات.

بلوك   9 رقم   : الـمـقر االجـتـماعــي 
ف16، حي الداخلة، اكادير .

: 99  سنة ابتداء  مـدة الشركــــــة   
من يو6 تأسي ها.

رغسمـــال الشركـــة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مق م 

100 درهم :
500 حصة لل يدة نادية الصقلي ؛
500 حصة لل يد يون2 امل تور.

 5 : يتم اقت5اع ن بة %  األرباح   
من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

ح ب تقرير الشركاء.
: ت ير الشركة من طرف  الت يير 
ويون2  الصقلي  نادية   : ال يدين 

امل تور.
صالحيات االمضاء املزدوج   لل يدين 

نادية الصقلي ويون2 امل تور.
ال نـــة االجتمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبـــــر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـو6  باكادير  التجارية   املحكمة 

29 يوليو  222 تمت رقم 104054.

202 P

STE AGAPRO SYSTEMES
  SARL AU

يو6  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

27 ماي  222 تم إنشاء شركة ذات 

الخصائص التالية :

 STE AGAPRO  : الت مية 

.SYSTEMES  S.A.R.L AU

ال فلي  ال5ابق   31 رقم  املقر: 

عمارة د1س ادرار 22 تيكوين اكادير.      

واصالح  بيع   : الشركة  أـرض 

معدات واجهزة الوقاية من الحوادث. 

الرغسمال: 100.000 درهم مق م 

فئة  من  نقدية  حصة   1000 إلى 

100درهم : 

معيـو ابراهيم 1000 حصة.

الت يير في شخص  معيـو ابراهيم.

باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 

 التجارية بأكادير يو6 29 يونيو  222  

تمت رقم 100516 والسجل التجاري 

تمت رقم  48043.
مقت5ف قصد اإلشهار

203 P

اوملودن ميطال
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة
طبقا للعقد املؤرخ في 15 دي مبر 

تم تأسي2 شركة امل ؤولية   2222

ممدودة بالخصائص التالية :  

شركة  »اوملودن مي5ال»   : االسم 

ممدودة امل ؤولية. 

الهدف : الحدادة واللحا6.  

رغسمال املجموعة : 100000درهم.

اوملودن غحمد واوملودن  الت يير: 

مراد.

املقر االجتماعي : املن5قة الصناعية 

زنقة وجدة رقم 24 دشيرة انزكان. 

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بانزكان تمت رقم  44  بتاريخ 7 يناير 

.222 

204 P

TIWIRIT PRODUCTION
SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  

قررت   بانزكان   2222 غكتوبر   7

الجمعية العامة االستثنائية لشركة

 TIWIRIT PRODUCTION SARL

AU ما يلي :    

إأالق وتصفية كاملة للشركة.

تفريغ اإلدارة إلى املصفي. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية انزكان في 3 غأ 25  222  

تمت رقم  679 .

205 P

STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

4 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 

HASSAN II BIOUGRA

 H&S WORLD

DISTRIBUTION
SARL ش. 6. 6

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الجمعية  قررت  يوليو  222   10  

العامة االستثنائية للشركة املذكورة  

ما يلي :

1 - حل الشركة.

تعيين ال يدة سارة مم ن   -  2

مكلفة بتصفية الشركة وجعل ممل 

التصفية هو املقر االجتماعي الكائن 

بعمارة ابن طفيل رقم 304 اكادير.

القانوني  امللف  إيداع  تم   -  3

التجارية  املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ    22922 رقم  تمت   الكادير 

6 غأ 25  222.

206 P

 STE MAROCAINE DE

 CONSULTING ET TRAVAUX

DIVERS

  SARL

حل الشركة
طبقا ملداوالت الجمع العا6 الغير 

العادي قرر املشاركون ما يلي :

الحل املبكر للشركة.

تعيين املصفي ال يد خالد مدكور

 33 بلوك ا رقم  عنوان التصفية: 

تجزئة ادمين ايت ملول.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تمت رقم  غأ 25  222   4 بتاريخ 

.1686

207 P

 SOCIETE ENTREPRISE BRIK

IMPORT EXPORT

   SARL AU

 شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

رغسمالها 100.000 درهم

سجل تجاري رقم :  2983 - طان5ان

املقر االجتماعي :   الرقم 18 زنقة 

غيت لح ن -  طان5ان

إعالن عن حل الشركة قبل األوان
الغير  قرار  ممضر  على  بناءا 

 ENTREPRISE العادي لشركاء  شركة

   BRIK IMPORT EXPORT SARL AU

ب5ان5ان،  الشركة  بمقر  واملنعقد 

بتاريخ 7 يوليو  222 تقرر ما يلي :

حل الشركة قبل األوان وتمديد 

املقر االجتماعي للشركة، كمقر لحلها.

بريك   البشير   : ال يد  تعيين 

كمصفية للشركة.

اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية ب5ان5ان بتاريخ 5 

غأ 25  222 تمت رقم  77/222.

208 P
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 SOCIETE RENOVATION
DEVELOPEMENT AUTO

Sarl

« SOREDEA «

Au capital de 222 222 DHS

 Parcelle D  27 RIAD ESSALAM,

AGADIR

تفويت حصص اجتماعية
بموجب عقد عرفي ممرر بأكادير 

بتاريخ  مسجل  يونيو 222   29 يو6 

2  يوليو  222.

فوت ال يد عمر دورد املالك ل 

500 حصة اجتماعية في الشركة كل 

 : حصصه االجتماعية لفائدة ال يد 

مممد نورالدين.

غوناصر  مممد  ال يد  وفوت 

حصة اجتماعية في    500 املالك ل 

االجتماعية  حصصه  كل  الشركة 

لفائدة ال يد : سليمان باري.

وقد تم على إثر تفويت الحصص 

تميين  الذكر  ال الفة   اإلجتماعية 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

م ؤولية ممدودة.

ت يرالشركة من طرف ال يدين : 

مممد نورالدين وسليمان باري وتلز6 

الشركة في جميع معامالتها بالتوقيع 

املشترك للم يرين.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت الرقم  يوليو  222   29 بتاريخ 

.103676

209 P

CABINET SABCONSULTING

 RH FOOD
SARL 

Au capital de  22 222 DHS

 Siège social : LES GALIRIES

 TALBORJT BD CHEIKH SAADI

MAGASIN N° A  B-C AGADIR

اعالن عن بيع حصص
العا6  الجمع  ملحضر  طبقا 

يوليو   28 االستثنائي للشركة بتاريخ 

 222 تقرر وبإجماع الشركاء ما يلي :

حصة من طرف   222 بيع  قبول 
ال يد  لصالح  فائز  حبيبة  ال يدة 

الحبيب امل عودي.
حصة من طرف   222 بيع  قبول 
ال يدة خديجة فائز لصالح ال يد 

الحبيب امل عودي.
التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
غأ 25  222   9 بتاريخ  ألكادير 

تمت رقم 106000.
210 P

 SOCIETE LOGEXPORT
SERVICES

SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
رغسمالها  3500.000.000درهم

غيت ملول، شارع الح ن الثاني، 
عمارة مبروكة A شقة رقم 22.

انزكان 69 8 س.ت
بمقت�سى قرار أير عادي للشركاء 
لقد تقرر  15يوليو  222   املؤرخ في 

ما يلي :
على  واملوافقة  التفويض   -  1

الهبات التالية :
5003 سهم من ال يد عبد املالك 
حفيظ  ال يد  البنه  ابوالنعائم 

ابوالنعائم.
عبد  ال يد  من  سهم   14.000
علي  ال يد  البنه  ابوالنعائم  املالك 

ابوالنعائم.
2 - تميين النظا6 األسا�سي للشركة.

إتما6  صالحيات  تخويل   -  3
اإلجراءات القانونية.

القانوني  اإليداع  تم 
يو6  النزكان  االبتدائية   باملحكمة 
4 غأ 25  222  تمت عدد 692 .
211 P

STE LAMHARA SAB2
SNC

شركة ملهارا صاب  2 
ذات االسم املشترك

رغسمالها 11.000 درهم
مقرها االجتماعي : دوار لوليجة 

جماعة ملهارة اوالد برحيل تارودانت
السجل التجاري : 4143 تارودانت

تفويت الحصص االجتماعية
تمديث القانون االسا�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

9 يونيو  222 تم تقرير ما يلي :

بتاريخ  األسهم  بيع  على  املوافقة 

مع وضع القائمة  سبتمبر  222،   6

الجديدة مل اهمي الشركة.

تثبيت ال يد مرتب عبد الرزاق 

أير  ملدة  للشركة  وحيد  كم ير 

ممددة.

تمديث القانون االسا�سي للشركة.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

5 غأ 25  222 تمت عدد 1775.

212 P

 SOCIETE AGRUGEST
شركة ممدودة امل ؤولية  

رغسمالها يعادل 000.00 10 درهم

مقرها االجتماعي : شارع موالي 

إسماعيل٫عمارة إليغ، ال5ابق الثاني

 الشقة رقم 228، حي تالبرجت، 

اڭادير

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

 22 6 يوليو   27 االستثنائي مؤرخ في 

 AGRUGEST باڭادير، قرر شركاء شركة

SARL ما يلي :  

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

نادية  ٵنشاد  ال يدة  حوزة  في  التي 

لفائدة ال يد ال ماوي عبد هللا.

نادية  ٵنشاد  ال يدة  استقالة 

من وظيفتها كم يرة و تعيين ال يد 

للشركة  م يرا  هللا   عبد  ال ماوي 

ملدة ال منتهية.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

امل ؤولية  ممدودة  شركة  وجعلها 

بشريك وحيد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

غكتوبر6 22   7 التجارية باڭادير يو6 

تمت رقم 63611.

213 P

SOCIETE BLUE SHIPYARDS
 ex HALIEUROP

S.A
Au capital de 2.222.222 DHS

 SIEGE SOCIAL: IMM B  N°427
RESIDENCE OASIS AGADIR

تمويل األسهم وتغيير اسم الشركة 
وتمديد أرض الشركة 

بمقت�سى ممضر الجمع االستثنائي 
املؤرخ بتاريخ 16 يونيو   222 لشركة 
BLUE SHIPYARDS   ش.6 6 رغسمالها  

2.222.222 درهم تقرر ما يلي :
التوزيع  وتمديد  األسهم  تمويل 
اسم  وتغيير  للرغسمال  الجديد 
 BLUE SHIPYARDS إلى  الشركة 
صيانة  إلى  الشركة  أرض  وتمديد 
مجل2  وتعين  البواخر    وصناعة 
 M. ERIC LE إداري جديد مكون من 

.QUERE
 la société de droit suisse

BLUE INNOVATIONS SA et
M. OTHMANE MECHATTE

 M. ERIC LE QUERE وعين ال يد
ست  ملدة  االداري  للمجل2  رئي ا 

سنوات.
وقد تم اإليداع القانوني بكتابة   
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
بتاريخ    عدد  2296   بأكادير تمت  

6 غأ 25  222.
من غجل النسخة والبيان 

عـن الـم ير

214 P

فونتي كونصاي ش.6.6.

 ;IF: 26 92 89  8; RC:  4 229 

TP: 48  2  3  4

 TEL: 22 28 2  32 28 
العنوان : شقة 03 رقم 60 شارع م عود 

وفقاوي ال ال6 اكادير 

 NATURE ET PASSIONS
ش.6.6

رغسمالها 100.000 درهم
تعديل 

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ بتاريخ 22 ماي  222 

تقرر ما يلي :
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رفع رغس مال الشركة :
من : 100.000 درهم ؛
إلى : 222.222 درهم.
بامل اهمة النقدية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
رقم  تمت  يوليو  222   26 يو6 

.929/222 
215 P

SOFIAGRI PACK
SARL

املحرر  العرفي  العقد  على  بناء 
واملسجل  يوليو  222  فاتح  بتاريخ 
6 يوليو  222  قررت  بانزكان بتاريخ 
الشريكة  نادية،  الباز  ال يدة 
 SOFIAGRI PACK الوحيدة لشركة 
ممدودة  م ؤولية  ذات   SARL
مقرها  درهم    600.000 رغسمالها 
 16 رقم  زنقة   134 رقم  االجتماعي  
املن5قة الصناعية ايت ملول ما يلي :

االجتماعي  الرغسمال  من  الرفع 
إلى  درهم   600.000 من  للشركة 
 6000 مع اصدار  درهم     .222.222
درهم   100 بقيمة  جديدة  حصة 
للحصة الواحدة كلها مكثتبة وممررة.

الباز نادية 2222  حصة.
العنوان   : الشركة  مقر  تغيير 
  22 رقم  هو:  الشركة  ملقر  الجديد 

بلوك  4 حي لحرش ايت ملول.
 : للشركة  القانوني  الشكل   تغيير 
م ؤولية  ذات  »شريكة  غصبح 
عوض  وحيد»  بشريك  ممدودة 

»شريكة ذات م ؤولية ممدودة».  
اإليداع : تم  اإليداع القانوني لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  مكتب 
غأ 25  222   5 بتاريخ  بإنزكان 

تمت رقم 1701. 
216 P

باك نورت افريكا
 رغسمال الشركة :  222.222 

الشكل القانوني للشركة : شركة 
ذات م ؤولية ممدودة   

 املقر االجتماعي : ق5عة دا 292 
جماعة ايت عميرة شتوكا ايت باها

رقم السجل التجاري 6892      

زيادة في  رغس مال الشركة
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم  يونيو  222  في  2  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

 222.222 درهم غي من   2.222.222

عن  درهم   2.722.222 إلى  درهم 

وعشرين  خم ة  إصدار  طريق 

بقيمة  جديد  سهم   (22.222( غلف 

منها  لكل  درهم)   100( درهم  مائة 

بموازنة الح ابات الجارية للشركاء.

7 من النظا6  و   6 تم تعديل املادتين 

األسا�سي وفًقا لذلك.

املال،  رغس  في  الزيادة  هذه  بعد 

النمو  على  الجديد  التوزيع  يكون 

التالي :

 1.350.000 خوخ   مممد  ال يد 

درهم ؛

شركة انتير تكنيك هولدينج ش.6.6  

1.350.000 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   23 بتاريخ  النزكان  االبتدائية 

 222 تمت رقم 1636.

217 P

IDISMA MAROC

SARL

رغسمالها 222.222  درهم

مقرها االجتماعي ׃ زنقة 813 رقم 31 

امل يرة اكادير

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

30 مارس  222 باكادير، قرر م اهموا 

الشركة ما يلي : 

بقيمة  الرغسمال  من  الرفع 

كالتالي  ليصبح  درهم   150.000

درهم مق م بين الشركاء   222.222

الثالثة كالتالي :

لح ن الرامي 85.000 درهم ؛

وابراهيم الردوف 82.222 درهم ؛

ومبارك انداد 82.222 درهم.

تعديل القانون االسا�سي للشركة .

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 

16 يونيو  222  تمت رقم 22227 .

218 P

BELLOUCH IMO
 شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : رقم 17، شارع 2 

حي الفداء، كلميم

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

املنعقد بتاريخ  الغير العادي للشركاء 

2  يوليو  222 تقرر ما يلي :

1 - رفع رغسمال الشركة من 10.000 

وذلك  درهم   1.110.000 إلى  درهم 

اجتماعية  حصة   11.000 باكتتاب 

جديدة قيمة كل واحدة 100 درهم.

من  و7   6 الفصل  تعديل   -  2

النظا6 األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة االبتدائية بكلميم تمت 

رقم 276 بتاريخ 5 غأ 25  222.
امل ير

219 P

HSSEN 3AQAR
SARL

الزيادة في رغسمال الشركة
بتاريخ  مسجل  ممضر   بمقت�سى 

الشريك  قرر   22 7 دي مبر   4

اشميرق،  هشا6  ال يد  الوحيد، 

 HSSEN 3AQAR شركة  م ير 

من  الشركة  رغسمال  رفع   ،SARL

درهم   765.000 إلى  درهم   10.000

حصة جديدة من فئة   7550 بخلق 

بالكامل  للحصة ممررة  درهم   100

من طرف الشريك بم اهمة عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بأكادير بتاريخ 2  يناير 8 22 

تمت رقم 72334.

220 P

مكتب ح ابات شحودي
 زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاومة 

ايت ملول، 86150، ايت ملول املغرب

 SOCIETE RAYANE
RIMARBRE

 SARL
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

RC :37263
وعنوان مقرها االجتماعي بلوك س 
درب الحزيمي اأرود بن سركاو 

اكادير
اقالة امل ير ال ابق وتعيين م ير 

جديد للشركة
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 17 يوليو  222 قرر م اهموا 

الشركة ما يلي : 
ال يد  ال ابق  امل ير  اقالة   -  1
مهامه  من  واعفائه  حميد  يعكوب 

كم ير للشركة.
تعيين ال يدة نعيمة لشهب   -  2
كم يرة خارجية وحيدة للشركة ملدة 
أير ممدودة مع إع5اءها صالحيات 
موسعة للتصرف نيابة عن الشركة 
لشهب  بالتوقيع  الشركة  تلتز6  فيما 

نعيمة فقط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأ 25   4 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

 222 تمت رقم 22944 .
221 P

STE TACHFINE AGRI
الغير  العا6  الجمع  بمقتضـى 
6 غأ 25  222  العادي املؤرخ في 

تقرر ما يلي :
بكي كم ير  ال يد جمال  تعيين 

جديد للشركة ملدة أير ممدودة.
مريم عيبو من  ال يدة  استقالة 

مهامهاكم يرة للشركة.
ستكون   : البنكي واالداري  توقيع 
الشركة ملتزمة بتوقيع الوحيد لل يد 

جمال بكي.
باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
غأ 25   6 في  بإنزكان،  االبتدائية 

 222 تمت رقم 1707.
222 P
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UNIDRIP
SARL

رغسمالها : 6.800.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 4 شقة
رقم 1 زنقة خالد ابن الوليد

حي الداخلة اكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 22/27/222 باكادير. قرر م اهمو 

الشركة ما يلي: 

ال ابقين  امل يرين  استقالة 

ال يد عبد هللا سالمه وال يد خالد 

اكر6 عبد الفتاح فارس.

سالمه  هللا  عبد  ال يد  تعيين 

ممدودة  أير  ملدة  للشركة  كم ير 
االجتماعي واالداري  مع حق االمضاء 

الوحيد , واشتراكه في االمضاء البنكي 

الفتاح  عبد  اكر6  خالد  ال يد  مع 

فارس.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت  بتاريخ  9/27/222   باكادير 
رقم 22366 .

223 P

STE SOREMED
SA

شركة مجهولة اإلسم
رغسمالها : 50.000.000 درهــم

مقرها : رقم 34 املن5قة الصناعية 

تاسيال– انزكان

س.ت : 222 

طبقا ملحضر الجمع العا6 العادي، 

قرر  بتاريخ  27/222/ 2،  املنعقد 

غبوزيد  ال يدة  تعيين  امل اهمون 

الح ابات  مدققة  الزهراء،  فاطمة 

ثالث  ملدة  وذلك  للشركة  الجديدة 

الذي  الجمع  بعد  تنتهي  سنوات، 

سيبت في ح ابات ال نة املنتهية في 

.3 / 2/2223

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 28/27/222 تمت رقم1657.

224 P

STE G. DIS SA
شركة مجهولة اإلسم

رغسمالها : 1.000.000 درهــم
مقرها : رقم 177/176 املن5قة 

الصناعية تاسيال– انزكان
س.ت: 17705

طبقا ملحضر الجمع العا6 العادي، 
قرر  بتاريخ  27/222/ 2،  املنعقد 
غبوزيد  ال يدة  تعيين  امل اهمون 
الح ابات  مدققة  الزهراء،  فاطمة 
ثالث  ملدة  ذلك  و  للشركة  الجديدة 
الذي  الجمع  بعد  تنتهي  سنوات، 
املنتهية  ال نة  ح ابات  في  سيبت 

في2/2223 / 3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 28/27/222 تمت رقم 1656.
225 P

STE LODIMED
SA

شركة مجهولة اإلسم
رغسمالها : 15.000.000 درهــم

مقرها : سيدي أانم تجزئة
422-423 ،مراكش

س.ت : 9 223
طبقا ملحضر الجمع العا6 العادي، 
قرر  بتاريخ  27/222/ 2،  املنعقد 
غبوزيد  ال يدة  تعيين  امل اهمون 
الح ابات  مدققة  الزهراء،  فاطمة 
ثالث  ملدة  وذلك  للشركة  الجديدة 
الذي  الجمع  بعد  تنتهي  سنوات، 
سيبت في ح ابات ال نة املنتهية في 

.3 / 2/2223
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية 

 28/27/222 تمت رقم 26399 .
226 P

STE ABHAJE FRERES
SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة
ذات شريك وحيد

رغسمالها : 36.000.000 درهــم
مقرها : طريق تارودانت – غوالد 

برحيل - تارودانت

س.ت : 239
طبقا ملحضر الجمع العا6 العادي، 
قرر  بتاريخ  28/26/222،  املنعقد 
ال يدة  تعيين  الوحيد  الشريك 
مدققة  الزهراء،  فاطمة  غبوزيد 
وذلك  للشركة  الجديدة  الح ابات 
ملدة ثالث سنوات، تنتهي بعد الجمع 
ال نة  ح ابات  في  سيبت  الذي 

املنتهية في 2/2223 / 3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

 27/27/222 تمت رقم1437.
227 P

STE EL HARDOUFI
 SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة
رغسمالها : 10.000.000 درهــم

مقرها : الق5عة األرضية رقم 73 
و74، املن5قة الصناعية
امليناء الجديد ، غكادير

س.ت : 7573
الجمع  ملشاورات  طبقا 
بتاريخ  املنعقد  العادي،  العا6 
تعيين  الشركاء  قرر   ، 4/27/222 
الزهراء،  فاطمة  غبوزيد  ال يدة 
مدققة الح ابات الجديدة للشركة 
تنتهي بعد  وذلك ملدة ثالث سنوات، 
ح ابات  في  سيبت  الذي  الجمع 

ال نة املنتهية في 2/2223 / 3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكاديربتاريخ  22/28/222 

تمت رقم 6 222 .
228 P

 FINITION PRO شركة
CARROSSERIE AUTO

SARL
الجمع  ممضر  بمقت�سى 
بتاريخ مؤرخ  العادي  الغير   العا6 
 : للشركة  نوفمبر  222،   08
 FINITION PRO CARROSSERIE
ممدودة  م ؤولية  ذات   AUTO

الواحد.

رغسمالها : 100.000 درهم. 
حيث تم تقرر ما يلي :

نقل مقر الشركة من : رقم 76 حي 
الحرفيين الحي الصناعي ايت ملول, 
الحي  رقم  79   : الجديد  املقر  إلى 

الصناعي ايت ملول.
االجتماعي  التوقيع  صالحيات 

والبنكي :
منح صالحية التوقيع االجتماعية 
امضوي  لل يد  منفصل  بشكل 
الغاني  عبد  بنكة  وال يد  بوجمعة 
أير  لفترة  رشيد  بالقرض  وال يد 

ممددة.
منح صالحية توقيع البنكي بشكل 
بوجمعة  امضوي  لل يد  مشترك 
وال يد بنكة عبد الغاني لفترة أير 

ممددة.
من   16  ،15  ،4 البنود  تغير 

القانون األسا�سي للشركة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للممكمة االبتدائية بإنزكان 
 : رقم  تمت  بتاريخ  27/27/222 

.1653
229 P

 STE CARRIERE RIMAL DU
SUD
SARL

RC N°4792
بتاريخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
ممضر  وضع  تم   27/27/222 
الخصائص  يممل  العا6  الجمع 

التالية :
للعنوان  الشركة  مقر  تمويل 
الكدية  جماعة  الركايك  دوار  التالي: 

البيضاء إقليم تارودانت.
من  الشركة  شكل  تمويل 
شركة  الى  مشترك  باسم  مجموعة 

ذات م ؤولية ممدودة 
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـو6  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

 22/28/222 تمت رقم 1774.
230 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°2  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 26.  .82.46.22

FIX : 22.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE I&S ADVENTURE
بتاريخ  عقدعرفي  بمقت�سى 

 26/222/ 2 ، تم إقرار ما يلي:
للشركة  الرئي�سي  النشاط  تغيير 
LOCATION MOTOSالى من 

 LOCATION DE QUADS ET DES
.ENGINS TOURISTIQUE

تعيين ال يد هما6 كباري كم ير 
للشركة.

التوقيع لل يد هما6 كباري.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بأكادير  التجارية 

 22/28/222 تمت رقم 697 .
231 P

 STE ATLANTIQUE SAHARA
PECHE

استدراك خ5ا وقع في الجريدة 
الرسمية عدد 5677 

بدال من 10000 حصة.
يعوض ب 1000 حصة.

بالعيون  االبتدائية  باملحكمة  تم 
رقم  تمت  يوليو  222   27 بتاريخ 

.224 
تم   : التجاري  بالسجل  التقيد 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

27 يوليو  222 تمت رقم 37643.
232 P

STE IT FRESH
SARL AU

تفويت حصص 
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تمت  في  9/27/222   املؤرخ 

املصادقة على : 
1000 حصة امينوطراس  تفويت 

توفيق لل يد امينوطراس الح ن.
استقالة امل ير.

مواءمة القانون األسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري 
بتاريخ    22928 رقم  تمت  الكادير 

.26/28/222 
233 P

ATLAS SURF
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
15يوليوز 222،  االستثناء املؤرخ في 
قرر الجمع العا6 أير العادي للشركة 
ATLAS SURF شركة ذات امل ؤولية 
 100.000 الرغسمال  ذات  املحدودة 
مكتب   3 عند ال5ابق   : درهم مقرها 
رقم 585 عمارة افران شارع املقاومة 

اكادير.
حيت تقرر مايلي:

لشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 
 585 3 مكتب رقم  من : عند ال5ابق 
عمارة افران شارع املقاومة اكادير الى : 
حي ت الوين ازدار املق ت   05 رقم 

تمراأت جماعة اورير اكادير.
لشركة  ال ا�سي  النظا6  تميين 

للمادة 5 املتعلق باملقر االجتماعي.
بمكتبة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت رقم  غأ 25  222   6 بتاريخ 

. 22923
234 P

 PYRAMIDE
AMENAGEMENT

 S.A.R.L AU
شركة ممدودة امل ؤولية

بشريك وحيد
رغسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع
عبد املومن وزنقة سومية إقامة 
شهرزاد 3 ال5ابق الرابع رقم 22 

الدار البيضاء
تأسي2

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم  بتاريخ  22/26/222  بالبيضاء 
امل ؤولية  ممدودة  شركة  تأسي2 
الخصائص  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 PYRAMIDE  : الت مية 

 AMENAGEMENT S.A.R.L AU

داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 

املغرب و خارجه لفائدتها غو للغير ب 

غعمال التجهيز.

النجارة، ال باكة  غعمال ال5الء، 

وجميع  البناء  وغعمال  والكهرباء 

غعمال الت5وير والتجهيز بشكل عا6.

املدة: 99 سنة.

ال نة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر من كل سنة.
شارع زاوية   : االجتماعي   املقر 

إقامة  سومية  وزنقة  املومن  عبد 

شهرزاد 3 ال5ابق الرابع رقم 22 الدار 

البيضاء.
رغسمال  تمديد  تم   : املال  رغس 

درهم مق مة   100.000 الشركة في 

بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 ل 

100 درهم للحصة، مكتتبة و ممررة 

بالكامل كلها باسم الشريك الوحيد 

ال يد جمال ملحندي.

تم تعيين ال يد جمال   : الت يير 

ملدة  للشركة  وحيدا  م يرا  ملحندي 

أير ممددة مع غوسع الصالحيات.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي  باملركز  التجاري  بالسجل 

تمت رقم  لالستثمار بالدار البيضاء 

.229789
لإلشارة و البيان

235 P

شركة األنابيب، شودرونري، 

العزل الصناعي
 STE TUYAUTERIE

 CHAUDRONNERIE ISOLATION

INDUSTRIELLE

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم  يوليو  222   7 بتاريخ  البيضاء 

تأسي2 شركة باملواصفات التالية :

شركة ممدودة امل ؤولية.

األنابيب،  شركة   : الت مية 

شودرونري، العزل الصناعي.
10 زنقة الحرية   : املقر االجتماعي 

ال5ابق 3 شقة 5 - الدار البيضاء.

صناعة   : االجتماعي  الهدف 

األنابيب والشودرونري.

الت يير : هالل نور الدين.

الرغسمال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

غأ 25  222   2 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 788563.

التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تمت رقم 89 2 2.
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أش إن بيروتيك
شركـة ممدودة امل ؤولية

رغسمالها : 100.000 درهم

26 شارع مرس سل5ان ال5ابق 1 

شقة 3 الدارالبيضاء

الـتــأسـيـ2
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  يونيو  222   29 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  تمرير 

ممدودة امل ؤولية خاصيتها كالتالي :

الت مية : غش إن بيروتيك.

الهدف : 

بيع غدوات املكاتب.

إدارة املكاتب.

بيع غثاث املكاتب.

دراسة وتصنيع وشراء وبيع وتجارة 

وتمويل وتوزيع جميع املنتجات من 

الورق والكرتون والبالستيك وجميع 

هذه  من  املشتقة  غو  امللحقة  املواد 

االتصال،  وسائط  وجميع  املواد، 

غو  ورق  منها  التي  األصناف  وجميع 

من  واحدة  ورقية  غلياف  غو  كرتون 

من جميع ال لع املحتمل   ، مكونات 

إنتاجها على آالت الورق غو الكرتون 

يرتبط  التي  املنتجات  وجميع 

والكرتون  الورق  بأصناف  ت5ويرها 

املكتبية،  واللواز6  للقرطاسية، 

الدعاية،  ومواد  املكتبية،  واملعدات 

وغتمتة املكاتب غو مواد  والكمبيوتر، 

والتغليف منتجات النظافة  النسخ، 

والتعبئة والتغليف وال المة ؛
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ونقل  وتشغيل  وحيازة  إنشاء 

الصناعية  املنشآت  جميع  وتأجير 

واملباني  واملصانع  التجارية  غو 

وامل تودعات ومراكز التوزيع واملواد 

ضرورية  كانت  نوع  غي  من   واآلالت 

غو مفيدة لتمقيق هدفها ؛

في  حصص  على  االستمواذ 

شكلها كان  مهما  الشركات   جميع 

غو جمعياتها غو مجموعاتها، فرن ية   

هدفها  كان  غيا  غجنبية،  غ6  كانت 

ونشاطها ؛

واألوراق  املالية  األوراق  إدارة 

، واالستثمار  املالية القابلة للتمويل 

طريق  عن  سيما  وال   ، طريقة  بأي 

املال رغس  زيادة  غو   االستمواذ 

 غو االستيعاب غو االندماج ؛

غو حيازة غو تأجير غو امتياز  إنشاء 

غو تشغيل جميع الشركات في فرن ا 

غو في الخارج مهما كانت غنش5تها وال 

سيما في املجاالت املالية والصناعية 

والزراعية  والتعدينية  والتجارية 

باألنش5ة  املتعلقة  غو  والحراجية 

املوصوفة في الفقرة ؛

إدارة تراثها املنقولة وأير املنقولة 

وغي تراث مهما كان تركيبه.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

املتعلقة  عقارية  والغير  العقارية 

مباشرة  أير  غو  مباشرة  بصفة 

بالهدف االجتماعي غو التي ت اهم في 

إنماء الشركة.

مرس  شارع   : االجتماعي  املقر 

الدار   3 شقة   1 ال5ابق  سل5ان 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرغسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مق مة 

عن  الحصص  سددت  درهم   100

كاملها ووزعت على الشركاء كالتالي :

ال يد غيوب حايض 500 حصة.

 500 حايض  نعيمة  ال يدة 

حصة.

الت يير : عهد به ملدة أير ممددة 
غيوب  لل يد  م5لقة  بصالحيات  و 
 58 زنقة   1 حايض املقيم اإلدري ية 

رقم 26 الدارالبيضاء.
إلى يناير   1 من   : املالية   ال نة 

31 دي مبر.
القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
يوضع  غو  ينقل  غو  يوزع  غما  والباقي 
تمت االحتياط  ح بما يقرره الجمع 

العا6.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت  بتاريخ  29/27/222  البيضاء 

رقم788405. 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
تمت  بتاريخ  29/27/222  البيضاء 

رقم 2263 2.
من غجل التخليص و اإلشهار
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ائتمانية كونفي كو ش 6 6
مماسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف : 55 40 29 22 05
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

ايت �سي اوطو بلي�سي
AIT SSI AUTO PLUS SARL D’AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تأسي2  تم   ،29/2 /222 
األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي : 
الت مية : ايت �سي اوطو بلي2.

استراد وبيع   : الغرض االجتماعي 
ال يارات   الغيار  ق5اع  غنواع  جميع 

الجديدة وامل تعملة.
زنقة احمد   13  : املقر االجتماعي 
األول  ال5ابق  األلب  إقامة  املجاطي 

الرقم 8 املعاريف الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
حصة   1000 إلى  مق م  درهم 
كلها  لكل واحدة،  درهم    100 بقيمة 
ممررة لفائدة ال يد علي ايت �سي، 
  2/29/ 996 املزداد بتاريخ  مغربي، 
زهرة  غوالد  بدوار  ال اكن  ب 5ات، 

الهراويين الدار البيضاء.

ايت  علي  ال يد  عين   : الت يير 

منفرد  كم ير  غعاله،  املذكور  �سي، 

للشركة ملدة أير ممدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  ال نة 

يناير إلى 31 دي مبر.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
الجهوي  املركز  بواس5ة  البيضاء 

بتاريخ  الدارالبيضاء  لالستثمار 

بالسجل  والتقييد   29/27/222 

التجاري تمت رقم 37 2 2. 
مقت5ف وبيان
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STE FIDAFCO SARL

COMPTABLE AGREE

GSM : 2662 22  2 42 CASA

ALTAREA
ش.6.6 )ش.و)

تأسي2 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

البيضاء،  بالدار    2-27-222 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ممدودة امل ؤولية ذات شريك وحيد 

تت م بالخصائص التالية :

ش.6.6   ALTAREA  : الت مية 

)ش.و).

البناء   : االجتماعي  الهدف 

والتجهيز.
10 زنقة الحرية   : املقر االجتماعي 

ال5ابق 3 الشقة 05 الدار البيضاء.                                                                          

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 100 على  موزعة  درهم،   10.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي :

ال يد فؤاد الزيني = 100 حصة. 

املدة : 99 سنة.

ال نة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر.

ت ير الشركة من طرف   : اإلدارة 

ال يد  فؤاد الزيني.

بإمضاء  الشركة  تلتز6   : اإلمضاء 

امل ير ال يد  فؤاد الزيني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 788292 رقم  تمت   22/28/222 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

 22/28/222 تمت 2239 2.
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STE FIDAFCO SARL

COMPTABLE AGREE

GSM : 2662 22  2 42 CASA

AB ELBAK
ش.6.6 )ش.و)

تأسي2 شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

البيضاء،  بالدار    2-27-222 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ممدودة امل ؤولية ذات شريك وحيد 

تت م بالخصائص التالية :

ش.6.6   AB ELBAK  : الت مية 

)ش.و).

البناء  االجتماعي:  الهدف 

والتجهيز.
10 زنقة الحرية   : املقر االجتماعي 

ال5ابق 3 الشقة 05 الدار البيضاء.

في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 

 1000 موزعة على  درهم،   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي :

 1000  = ال يد عبدهللا البكوري 

حصة. 

املدة : 99 سنة.

ال نة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دي مبر.

طرف  من  الشركة  ت ير  اإلدارة: 

ال يد عبدهللا البكوري.

بإمضاء  الشركة  تلتز6   : اإلمضاء 

امل ير ال يد عبدهللا البكوري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 788588 رقم  تمت   22/28/222 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

 22/28/222 تمت 2232 2.

240 P
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Z&G HOME
SARL

27 زنقة لح ن العرجون ملتقى 
في ال  اقامة نادية 3 الدار البيضاء

السجل التجاري : 510553
 تأسي2 شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،22/27/222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية :
Z&G HOME SARL : الت مية

الهدف : 
تصدير واستيراد االثاث - االثواب 
ادوات االضاءة وجميع م تلزمات   -

الديكور. 
جمع  وتصنيع  ابتكار  وبيع  شراء 

مواد التزين واألثاث وامل تلزمات.
مجال  في  واستشارة  دراسة 

الديكور والتأثيث.
اشغال  جميع  وتنفيد  تصميم 

الديكور الداخلي. 
: 27 زنقة لح ن  املقر االجتماعي 
العرجون ملتقى في ال اقامة نادية 

3 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسي ها النهائي.
الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
درهم   100.000 االجتماعي ممدد في 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 
من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

وممررة بالكامل و موزعة لفائدة :
 300 أيثة  بلحورانية  ال يدة 

حصة. 
مممد  سيدي  اح يني  ال يد 

700 حصة.
املجموع : 1000 حصة. 

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.
الت يير : تم تعيين ال يد اح يني 

سيدي مممد.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
بتاريخ  3/27/222 ،  البيضاء، 

تمت رقم 786586.
ملخص قصد النشر
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M2 ETIQUETTE
 SARL

 RUE SOUMAYA RCE

 SHEHRAZADE 3 ETG 2 N 22

CASABLANCA

IF : 22222972

RC : 39368 

TP : 34776286

ICE: 22 922277222282

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء في 4 يناير 8 22 تم تأسي2 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :

اتيكيت   2 إ6  مقاولة   : الت مية 

ش.6.6.

أرض الشركة : غعمال ال5باعة.

املقر االجتماعي : زنقة سمية إقامة 

الدار   ،22 رقم   5 ال5ابق   3 شهرزاد 

البيضاء.

تايخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسي2 الشركة.

: حدد رغس  رغس املال االجتماعي 

املال االجتماعي في مبلغ 100.000.00 

درهم مق مة على 1000 حصة بمائة 

نقدا  االجراء  الكاملة  درهم    (100(

واملمنوحة كاملة للشركاء كما يلي :

 500 صافيني  يوسف  ال يد 

حصة.

ال يد مممد ممر6 500 حصة.

ال يد يوسف صافيني   : الت يير 

امل يران  هما  ممر6  مممد  وال يد 

للشركة ملدة أير ممددة بالصالحيات 

الواسعة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت رقم السجل التجاري  البيضاء 

..39368 
م تخرج للبيان

إدارة الت يير

242 P

SANICHEN
S.A.R.L

تأسي2 شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

  RE 2 9386 497  ،26/22/222 

تم إيداع القانون التأسي�سي لشركة 

وذات  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

املميزات التالية :

SANICHEN S.A.R.L : الت مية

الهدف : شراء وبيع وتشغيل جميع 

العقارات.

الترويج  العقاري،  الترويج 

ال ياحي،

شراء غو بيع غو تمثيل غي شركة غو 

مروج عقارات غو سياحي.

واالمتياز  والتصدير  االستيراد 

املتعلقة  الخدمات  غنواع  وجميع 

البيئية  وال5اقة  العقارات  بق5اع 

وتوفير ال5اقة وما إلى ذلك. 

شارع  64  : االجتماعي   املقر 

عبد هللا املديوني ال5ابق 1 الشقة 2  

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسي ها النهائي.

يقو6 الشركاء بتقديم امل اهمات 

 وهي :
ً
نقدا

املهدي  العلمي  شن5وفي  ال يد 

50.000 درهم.

 50.000 ساني  مص5فى  ال يد 

درهم.

غو في املجموع 100.000 درهم.

املقابلة  األموال  دفع  تم 

للم اهمات النقدية املذكورة غعاله 

في ح ابات الشركة.

الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 

درهم   100.000 االجتماعي ممدد في 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

و ممررة بالكامل و موزعة لفائدة :

املهدي  العلمي  شن5وفي  ال يد 

500 حصة اجتماعية.

ال يد مص5فى ساني 500 حصة 

اجتماعية.

حصة   1000 املجموع  في  غو 

اجتماعية.

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.

ال يد  تعيين  تم   : الت يير 

مواليد  من  مغربي  غحمد،  شورجى 

 - تمارة  في  مقيم   ،23/  / 982

تجزئة الوفاق زنقة الي ر رقم 2232 

 IB رقم  الوطنية  الب5اقة  حامل 

22942  م يرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

بتاريخ  27/26/222،  البيضاء، 

تمت رقم 505685.
ملخص قصد النشر

243 P

مونطاميد
MONTAMID

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

شريك واحد
رغسمالها : 100.000 درهم

تأسي2
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 ،2222 سبتمبر   16 بتاريخ  البيضاء 

تم تمرير قانون غسا�سي لشركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات شريك واحد 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

م ؤولية ممدودة ذات شريك واحد. 

»مون5اميد»   : الشركة  ت مية 

MONTAMID بالفرن ية.

أرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 

املعدنية.

 ،332  : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  الروداني،  إبراهيم  شارع 

5 الرقم  2، الدار  الريمان، ال5ابق 

البيضاء.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رغس املال الشركة : حدد في 

درهم   100 بقيمة  درهم   100.000

للحصة مق م كالتالي :
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ال يد طارق طاهر 1000 حصة.
الت يير  اسند   : الشركة  م ير 
لل يد طارق طاهر ملدة أير ممدودة 

مع الصالحيات امل5لقة. 
من فاتح يناير إلى    : ال نة املالية 

31 دي مبر.
لالحتياط القانوني   %  5  : األرباح 
والباقي إما يوزع وإما ينقل غو يوضع 
تمت االحتياط ح بما يقرره الجمع 

العا6.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.473849
من غجل التلخيص واإلشهار

امل ير 
ال يد طارق طاهر 

244 P

 CENTRE MAROCAIN
 D’ETUDES ET DE

 FORMATION
 AUX AFFAIRES ET
PERFORMANCE

CMEFAP
تأسي2 شركة

في مؤرخ  عرفـي  عقد   بمقت�سى 
10 دي مبر 2222، تم إيداع القانون 
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية :
 CENTRE  : الت مية 
 MAROCAIN D’ETUDES ET DE
 FORMATION AUX AFFAIRES ET

PERFORMANCE - CMEFAP
الهدف : االستشارة في الت يير.

: مارينا سانتر 27  املقر االجتماعي 
زاوية شارع الزرق5وني وشارع سيدي 
 45 مممد بن عبد هللا املكتب رقم 

ال5ابق 7 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسي ها النهائي.
الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
درهم   100.000 االجتماعي ممدد في 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 
من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

وممررة بالكامل وموزعة لفائدة :

حصة    22 ال يد ياسر موهجر 

اجتماعية. 

حصة   750 ال يدة إيمان والجي 

اجتماعية. 

  22 ال يد مممد رضا موهجر 

حصة اجتماعية. 

املجموع : 1000 حصة اجتماعية.

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.

تم تعيين ال يد ياسر   : الت يير 

موهجر م يرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء، بتاريخ 5 ماي  222، 

تمت رقم 501843.
ملخص قصد النشر

245 P

INDUSTRIE 6.0
تأسي2 شركة ممدودة امل ؤولية 

بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 

شركة  تأسي2  تم   22/26/222 

ذات الخصائص التالية :

الشكل القانوني : شركة ممدودة 

امل ؤولية.

 INDUSTRIE  : اإلجتماعي  اإلسم 

 .6.0

الهدف اإلجتماعي : 

الخراطة والتعديل  جميع غعمال 

والهيدروليكية  امليكانيكية  واألعمال 

الخاصة  اإلصالح  غعمال  وجميع 

باآلالت الزراعية وامليكانيكية.

املواد  جميع  وصيانة  إصالح 

ال يارات،  )ميكانيكا  واملعدات 

الخراطة،  غعمال  اآلالت،  ميكانيكا 

املعدات الهيدروليكية، إلخ).

شارع مرس   26  : املقر اإلجتماعي 

الدار   3 الشقة   1 ال ل5ان ال5ابق 

البيضاء.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

 100.000  : اإلجتماعي  الرغسمال 

حصة   1000 إلى  مق م  درهم 

درهم   100 فئة  من  إجتماعية 

الشركاء  على  موزعة  للواحدة 

كما يلي : 

ال يد م كاوي بريك 222 حصة. 

ال يد غوزال غسامة 222 حصة. 

ال يد غوزال سفيان 222 حصة. 

ال يد غوزال مص5فى 222 حصة. 

ال يدان  تعيين  تم   : الت يير 

سفيان  وغوزال  بريك  م كاوي 

كم يرين للشركة ملدة أير ممدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجارية 

788184 بتاريخ  28/27/222. 

246 P

WATER ARKADASLAR
SARL 

تأسي2 شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،29/26/222 

امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات التالية :

 WATER  : الت مية 

ARKADASLAR SARL

املشاريع  دراسة وتنفيذ   : الهدف 

مختلفة. غعمال  الزراعية.مقاول 

بال5اقة  والضخ  الري  غعمال 

والغرس. التشجير  الشم ية.غعمال 

الزراعية. األرا�سي  استخدامات 
وال5رق  الصحي  الصرف  غعمال 

وغنابيب مياه الشرب.

البناء والت5وير واألشغال العامة. 

وتصدير  امل ارات.استيراد  ت5وير 

كافة املنتجات.

ت ويق املنتجات الزراعية. تركيب 

إنشاء  مقاول  الشم ية.  األلواح 

غنظمة الري بالتنقيط.

نقل البضائع.
األطل2  زهور   : االجتماعي  املقر 

إقامة 2 الشقة ب رقم 2 مماميد 9 

مراكش.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسي ها النهائي.

الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
االجتماعي ممدد في 15.000.درهم. 

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.
الت يير : تم تعيين وتعيين ال يدة 
إكرا6 مقداد وال يدة حنان بنكاير 
م يرتان للشركة لفترة أير ممدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة التجارية ب مراكش، بتاريخ  
 8173 رقم  تمت   ،26/27/222 

بالسجل التجاري رقم 116733.
ملخص قصد النشر

247 P

GRILLAGE BLADI
SARL

تأسي2 شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،26/27/222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية :
 GRILLAGE BLADI  : الت مية 

.SARL
الهدف : الغرض من الشركة هو : 
التخصص في جميع غنواع الشبكات 
ال لكية  والشبكات  ال لكية، 
ال لكية  والشبكات  البالستيكية، 

الثالثية امللتوية، واللوحات.
مفردة  سلكية  شبكات  تصنيع 
وثالثية، وشبكات سلكية بالستيكية، 
شائكة،  وغسالك  ملحومة،  وغلواح 
املوقع،  وسياج  مجلفنة،  وغسالك 
وشبكات  وشبكات سلكية معقودة، 
سياج  وغعمدة  ملحومة،  سلكية 

وسي5ة.
وبيع جميع معدات وغدوات   شراء 
الكهرباء، ال باكة، الصرف الصحي، 

الب تنة، ال5الء، اإلضاءة، األجهزة.
والشراء  والتصدير  االستيراد 
لجميع  عا6  بشكل  والتجارة  والبيع 
املواد واملنتجات واألشياء من غي نوع 

ومنشأ.
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أير  غو  مباشرة  مشاركة،  كل 

في  األشكال  من  بأي شكل  مباشرة، 

الشركات التي ت عى لتمقيق غهداف 

مماثلة غو ذات صلة.

العمليات  جميع  غعم،  وبشكل 

أير  غو  مباشر  بشكل  املرتب5ة 

بالعمليات  جزئًيا،  غو  كلًيا  مباشر، 

لت هيل  وذلك  غعاله،  إليها  املشار 

 ، الشركة  نشاط  ت5وير  غو  تعزيز  غو 

وكذلك جميع املشاركات املباشرة غو 

أير املباشرة ، بأي شكل من األشكال. 

التي  املؤس ات  في  اإلطالق،  على 

غو  مماثلة  غهداف  لتمقيق  ت عى 

ذات صلة.

10 زنقة الحرية   : املقر االجتماعي 

ال5ابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 

درهم   100.000 االجتماعي ممدد في 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

و ممررة بالكامل و موزعة لفائدة :

 222 مميح  الرحيم  عبد  ال يد 

حصة اجتماعية.

حصة   222 ال يد سعيد مميح 

اجتماعية.

 222 مميح  اإلله  عبد  ال يد 

حصة اجتماعية.

حصة   222 مميح  رشيد  ال يد 

اجتماعية.

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.

ال يد تعيين  تم   :  الت يير 

الوحيد  امل ير  مميح  الرحيم  عبد 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ   البيضاء،  بالدار  التجارية 
التجاري  بالسجل   ،27/27/222 

تمت رقم 511755.
ملخص قصد النشر

248 P

GROWINGCALL
SARL-D’AU
تأسي2 شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،24/22/222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية :
 GROWINGCALL  : الت مية 

SARL-D’AU
األنش5ة  جميع   : الهدف 
للم تهلك  املباشر  بالبيع  املتعلقة 
الغذائية،  املنتجات  لجميع  النهائي 
وكذلك  املجمدة،  أير  غو  املجمدة 
وعلى  اإلضافية،  الخدمات  جميع 
األنش5ة  جميع  الخصوص،  وجه 
واإلعالن،  والت ويق،  التجارية، 
مكاملة،  وتشغيل  العمالء،  وعالقات 
وفي عموما جميع األنش5ة املتعلقة 
باالتصال عبر الهاتف غو بأي وسيلة 
غخرى : مكاملات العمالء، واالستقبال، 
الوالء  واالست5العات،  والتنقيب، 

والتدريب، وت5وير فرق املبيعات.
لال  شارع   ،61  : االجتماعي  املقر 
ياقوت، زاوية مص5فى املعاني، طابق 

2، رقم 62، الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
درهم   10.000 في  ممدد  االجتماعي 
100 حصة اجتماعية من  مق م إلى 
مكتتبة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

وممررة بالكامل و موزعة لفائدة :
حصة   100 ملخنتر  زكريا  ال يد 

اجتماعية.
املجموع : 100 حصة اجتماعية

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.
تم تعيين ال يد زكريا   : الت يير 
املخنتر، مغربي، من مواليد 7 غكتوبر 
994 ، مقيم في حي الفرح، زنقة 92، 
تعيينه  تم  البيضاء،  الدار   ،4 رقم 
أير  لفترة  للشركة  وحيد  كمدير 

ممدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
بتاريخ  27/22/222،  البيضاء، 

تمت رقم 780166.
ملخص قصد النشر

249 P

HAWK EXPRESS
SARL

تأسي2 شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم  في 24/22/222، 
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية :
 HAWK EXPRESS  : الت مية 

.SARL
الهدف : وكيل الشحن الدولي عن 

طريق البر ؛
النقل املحلي والدولي للبضائع.

71 تقاطع شارع   : املقر االجتماعي 
 3 غزيالل،  وزنقة  الخام2  مممد 
ال5ابق ال فلي فلور، الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسي ها النهائي.

الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
درهم   100.000 االجتماعي ممدد في 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 
100درهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

و ممررة بالكامل.
امل اهمين :

ت اهم  إح ان  شادية  ال يدة 
نقدا في شركة )23.222 درهم).

ال يد هشا6 الناصر ي اهم نقدا 
في الشركة )77.000 درهم).

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.
ال يدة  تعيين  تم   : الت يير 
املغربية،  الجن ية  إح ان  شادية 
 VESOUL في   22/24/ 984 مواليد 
فرن ا حاملة للب5اقة الوطنية رقم 

.PX8 7972
مغربي  الناصر،  هشا6  ال يد 
 2 /22/ 978 مواليد  الجن ية، 
للب5اقة  حامل  البيضاء،  الدار  في 
م يران   ،BE729329 رقم  الوطنية 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ   البيضاء،  بالدار  التجارية 
رقم788.761  تمت   ،23/28/222 

بالسجل التجاري رقم 2.267 2.
ملخص قصد النشر
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL : ,  RUE Fath Bnou
 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA
Tel: 2222246888/2633 3  79

GITALDI
ش.6.6 

تأسي2 شركة
إنشاء  تم  بتاريخ  2/28/222  
املحدودة  امل ؤولية  دات  شركة 

وخصائصها هي كالتالي :
  GITALDI  : الت مية االجتماعية 

ش.6.6.
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى :
االستشارية  الخدمات  جميع 
الت ويق  في  والتدريب  والدراسات 

واالستراتيجية الرقمية.
علو6  في  والتدريب  االستشارات 

الحاسب والتصميم والبرمجة.
املنتجات  وبيع  وت ويق  تصنيع 

عبر اإلنترنت.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
األثاثية  و  والصناعية  التجارية 
املرتب5ة مباشرة  املالية  و  والعقارية 
غو  املعلنة  باألهداف  مباشرة  أير  غو 

التي من شأنها غن تي ر إنماءها. 
الفتح زنقة   1  : االجتماعي   املقر 

 2 ال5ابق   3 رقم  شقة  خفان  بن 
بلفدير الدار البيضاء.

الشركة  ت يير  سيتم   : الت يير 
 SIBARI ZINE ال يدة  طرف  من 
للشركة  م يرة  بصفتها   CHARAF
هذه  وستقو6  ممددة  أير  وملدة 
األخيرة بمختلف غعمال الشركة من 
كما  قيود  غي  بدون  تنظيم  و  إدارة 
سيتم االعتماد على توقيعها في جميع 

الوثائق اإلدارية و البنكية. 
في  :حدد  االجتماعي  الرغسمال 
مبلغ 10.000 درهم مق مة إلى 100 
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
للواحدة تخصص على الشكل التالي :

 49 ب   BEDDI ANASS ال يد 
حصة.

 SIBARI ZINE CHARAF ال يدة 
ب 51 حصة.
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ممررة  حصة   100 املجموع 
بالكامل. 

 BEDDI ال يد  الشريك  دفع 
ما مجموعه نقدا4922,22    ANASS

درهم 
 SIBARI ال يدة  الشريك  دفع 
نقدا  مجموعه  ما   ZINE CHARAF

5.100 درهم.
درهم ممررة   10.000  : املجموع 

بالكامل.
ال نة االجتماعي : تبتدئ في االول 
من يناير وتنتهي في 31 دي مبر من كل 

سنة.
: ممددة في 99 سنة تبتدئ  املدة 
للشركة   النهائي  تأسي2  يو6  من 
االوان  قبل  الحل  حالة  باستثناء 
عليه  املنصوص  التأجيل  حالة  غو 

قانونيا.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تمت  لبيضاء  بالدار  التجارية 
789722 وتمت رقم السجل التجاري 

3229 2 بتاريخ  2/28/222 .
لإلشارة و التنبيه 

امل يرة 
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HOSCH MAROC
S.A.R.L

تأسي2 شركة ذات م ؤوليات 
ممدودة

بتاريخ حرر  عقد   بموجب 
تم إحداث قانون  يونيو  222،   2  
تأسي�سي لشركة ممدودة امل ؤوليات 

ذات  املميزات اآلتية :
 HOSCH االجتماعي  االسم 

.MAROC S.A.R.L
ذات  شركة   : االجتماعي  الشكل 

امل ؤوليات املحدودة. 
الهدف االجتماعي :

والتصنيع  والتجميع  اإلنتاج 
والتكليف  والبيع  والتجارة  والتعبئة 
والتصدير  واالستيراد  والوساطة 
 HOSCH منتجات  توزيع  وكذلك 
ولكن لي2 حصريا -    - بشكل رئي�سي 
غنظمة  مجال  في  الغيار  ق5ع  وكذا 
وغي  النقل  وسيور  الناقلة  ال يور 

نشاط قد يتعلق بها.

وبيع  الرقمية  الخدمات  توفير 

غجهزة القياس والتمكم اإللكترونية، 

مجاالت  جميع  في  املشورة  وكذلك 

املناولة بواس5ة سيور ناقلة.

غو  مالية  غو  تجارية  معاملة  غي 
أير  غو  مباشر  بشكل  تتعلق  عقارية 
مباشر بغرض الشركة غو بأي أرض 

ذي صلة.
املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 
املالية  املعامالت  جميع  في  للشركة 
غو  املالية  األوراق  غو  العقارية  غو 
الصناعية  غو  التجارية  املؤس ات 
بموضوع  مرتب5ة  تكون  قد  التي 
غو  مشابه  أرض  بأي  غو  الشركة 

مرتبط.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
واملنقوالت ممكن غن تتعلق ب5ريقة 
بهدف  مباشرة  أير  غو  مباشرة 

الشركة.
املقر االجتماعي :  ZI , 28 جنوب 

أرب مممدية.
املدة : 99 سنة.

امل اهمة :
 HoschFordertechnik Gmbh

Sarl ب 99.222 درهم.
 H o s c h - P r o d u k t i o n s - u n d
 Service-Verwaltung-Gmbh Sarl

ب 1.000 درهم.
املجموع : 100.000 درهم.

100.000 درهم مجزغ  رغس املال : 
على1000 حصة اجتماعية.

األرباح بعد االقت5اعات القانونية  
على  األرباح  توزع  والتأسي ية، 

الشريك ح ب م اهمته.
من  م يرة  الشركة  الت يير 
 ANSGAR PATRICK ال يد  طرف 
بشاري  ابراهيم  وال يد   FRIELING
كل  في  الشركة  يلز6  وإمضائهما 

تعهداتها. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 يو6  املحمدية  التجارية 

 222 تمت رقم 679 .
تمت  سجلت بالسجل التجاري  
رقم  املهنية  والضريبة   286 9 رقم 
رقم  والتعريفةالجبائية   39279683
22383922 وتعريف الشركة املوحد 

.2228822  222228
تمت املوافقة للنشر و اإليداع
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 EVEREST PROJETS
SARL

Au Capital : 92.222,22 DHS
 Siège Social : 36 BD DERFOUFI

N28 - OUJDA
بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
تقرر تأسي2 شركة   ،222 /26/32
ذات م ؤولية ممدودة ذات شريك 

وحيد بالخصائص اآلتية 
 EVEREST شركة   : الت ميـــــة 

PROJETS ش.6.6.
الشكـل القانونـي : شركة  ممدودة 

امل ؤولية 
شارع   36  : االجتماعـي  املـقر 

درفوفي رقم 28 وجدة.
غو  غعمال   : االجتماعي  الهدف 

إنشاءات متنوعة.
استيراد وتصدير.

مشغل املحاجر والتعدين.
في  ممدد  االجتماعي  الرغسمال 
 (100( بقيمة  درهم   92.222 مبلغ 

درهم للحصة.
الت يــــيــــر : تــم تعيين ال ـيد ل5في 
التعريف  لب5اقة  الحامل  الربيكي 
م ير  فش22462،   : رقم  الوطنية 

وحيد للشركة ملدة أير ممدودة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 
 37831 رقم  تمت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ  28/27/222.
عن املتصرف بالشركة
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STE SEMAB BUILDING
 SARL 

مؤرخ  غسا�سي  قانون  بمقت�سى 
قد  بشفشاون.  في  27/222/ 2 
امل ؤولية  ذات  شركة  تأسي2  تم 
الخصائص  تممل  والتي  املحدودة 

التالية :
 STE »SEMAB  : الت مية 

.BUILDING« SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

امل ؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي :  

بيع االالت و املعدات املعلوماتية 
واملكتبية. 

األشغال املختلفة و البناء.
الرغسمال االجتماعي والشركاء :

حدد في 100.000 درهم، مق مة 
موزعة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 

على الشكل التالي :
ال يد بغابي عالء الحامل لب5اقة 
 322227 س  ل  الوطنية  التعريف 
الحي  حوزي  عين  ال اكن  مغربي، 
االداري شفشاون يمتلك 800 حصة 

اجتماعية.
الحامل  سفيان  اجبيلو  ال يد 
لب5اقة التعريف الوطنية رقم ج ب 
ال اكن زنقة 223  88 422 مغربي، 
رقم 2  حي االطل ية الدشيرة انزكان 

يمتلك 222 حصة اجتماعية.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسي2 النهائي.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 
31 دي مبر من كل سنة ما عدا ال نة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة زناتة عين   : املقر االجتماعي 

حوزي الحي االداري شفشاون.
األرباح : كلها لفائدة الشركاء، بعد 

نقص املدخرات القانونية 5 %.
تم تعيين ال يد بغابي   : الت يير 
عالء م يرا للشركة ملدة أير ممدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  27/27/222  بشفشاون 

تمت رقم  27/222 .
مقت5ف للنشر واإلشهار
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BLUE SHADOW
SARL

   تأسي2 شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بمدينة  ومسجل  يونيو  222   29
ذات  شركة  تأسي2  تم  شفشاون، 
م ؤولية ممدودة خصائصها كالتالي :   
     BLUE SHADOW  : الت مية 

.SARL
رغسمالها قدره : 100.000درهم. 

ال ويقة  حي   : االجتماعي  مقرها 
 44 رقم  شقور  علي  زاوية  شارع 

شفشاون.
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من  سنة   99  : الشركة  مدة 
التأسي2 النهائي. 

املوضوع :
استغالل وت يير فندق ؛

منعش سياحي.
 : الرغسمال االجتماعي والشركاء   
حدد في 100.000 درهم، مق مة إلى 
حصة اجتماعية موزعة على   1000

الشكل التالي :
الحامل  طارق  اشيخان  ال يد 
رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 
ال اكن شارع  مغربي،  ل.س62324 
شفشاون  الخرازين  حي  رشد  ابن 

.يمتلك 400  حصة اجتماعية ؛
الحميد  عبد  اشيخان  ال يد 
الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 
ال اكن  مغربي،   65338 رقم ل س 
شارع ابن رشد حي الخرازين   شفشاون 

تمتلك 400 حصة اجتماعية ؛
ال يد بن ميمون مممد الحامل 
ل  رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 
درب  ال اكن  مغربي،  س22687 
شفشاون  االندل2  حي  الحوالني 

تمتلك 222  حصة اجتماعية
الت يير : تم تعيين ال يد اشيخان 
طارق م يرا للشركة ملدة أير ممدودة. 
األرباح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

نقص املدخرات القانونية 5 %.
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
دي مبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 
كل سنة ما عدا ال نة األولى تبتدئ 

من تاريخ التأسي2.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بشفشاون  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تمت  يوليو  222   27 بتاريخ 

. 28/222 
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JEBARI.FA 
SARL

   تأسي2 شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
بمدينة  ومسجل  يونيو  222  فاتح 
ذات  شركة  تأسي2  تم  شفشاون، 
م ؤولية ممدودة خصائصها كالتالي :   

.JEBARI.FA SARL : الت مية

رغسمالها قدره : 30.000 درهم.
مقرها االجتماعي  : شارع الغرناطي  

حي االندل2 شفشاون.
من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسي2 النهائي.
املوضوع: دار الضيافة او رياض.

 : والشركاء  االجتماعي  الرغسمال 
مق مة إلى  درهم،   30.000 حدد في 
على  موزعة  اجتماعية  حصة   300

الشكل التالي :
ال يدة الجباري فاضلة  الحاملة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 
ال اكنة  مغربية،  ل.ب46153 
م تشفى مممد الخام2 شفشاون 

تمتلك 150  حصة اجتماعية.
الحامل  امجد   الجباري  ال يد 
رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 
ال اكن  مغربي،  ل.ب23992  
باسبانيا يمتلك 150 حصة اجتماعية.
ال يدة  تعيين   تم   : الت يير 
الجباري فاضلة  م يرة للشركة  ملدة 

أير ممدودة.
األرباح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

نقص املدخرات القانونية 5 %
من  تبتدئ   : االجتماعية  ال نة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل 
سنة ما عدا ال نة األولى تبتدئ من 

تاريخ التأسي2.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بشفشاون بتاريخ 
15 يونيو  222 تمت رقم  76/222.
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T-DIGITAL
SARL AU

إيداع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  التأسي�سي  القانون 
الشريك  ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد وذات املميزات التالية :
.T-DIGITAL SARL AU : الت مية
املعلومات  تكنولوجيا   : الهدف 

)مبرمج، مملل، مصمم).
ال5ابق   ،6 رقم   : املقر االجتماعي 
األول، املبنى رقم 924، امل ار، طريق 

آسفي، مراكش.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسي ها النهائي.

 100.000  : مبلغ رغسمال الشركة 

حصة بقيمة   1000 درهم مق م ل 

100 درهم للحصة.
تم تعيين غشرف عمري   : الت يير 

لت يير الشركة لفترة أير ممدودة.

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دي مبر.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بمراكش بتاريخ 15 يوليو  222 
التجاري  بالسجل   8607 رقم  تمت 

رقم 7289  .
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EURO IDEAL PIECES
SARL au

تأسي2 شركة
بمقت�سى عقد عرفي 9 يوليو  222 
القانون  وضع  تم  البيضاء،  بالدار 

ذات  شركة  لتأسي2  األسا�سي 

الشريك  ذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد بالخصوصيات التالية:

الت مية : »غورو إديال بيي2».

أرض الشركة : بيع ق5ع املركبات.

شارع مرس   26  : املقر االجتماعي 
الدار   3 رقم   1 ال5ابق  ال ل5ان  

البيضاء.

من طرف ال يد غحمد  الت يير: 

أير  ملدة  للشركة  م ير  التائب، 

ممدودة ابتداء من يو6 إنشاء الشركة.

في  الرغسمال  حدد   : الرغسمال 

 1000 إلى  مق م  درهم   100.000

حصة ب 100 درهم لكل حصة.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  عاما   99

بالسجل التجاري.

بمركز  القانوني  اإليداع  تم 

واملسجل  البيضاء  بالدار  االستثمار 

بالسجل التجاري تمت رقم  233 2 

بتاريخ 2 غأ 25  222.
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كريبت نت
CRYPTNET

اعالن عن تأسي2 شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   2222 نونبر   11 بتاريخ  البيضاء  
ذات  لشركة  غسا�سي  قانون  وضع 
تممل  والتي  ممدودة  م ؤولية 

الخصائص التالية :
.CRYPTNET SARL : الت مية

الترويج   : االجتماعي  الهدف 
التصميم  غعمال  إنجاز  العقاري، 
والتمكم في املشاريع العقارية، حيازة 
تشييد  غو تخصيص جميع األرا�سي، 

جميع املباني.
 60 رقم  تجزئة  االجتماعي:  املقر 

سيدي معروف الدار البيضاء.
في  حدد   : االجتماعي  الرغسمال 
إلى  مق مة  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة قيمة كل منها 100 درهم 
ح ب م اهمة كل واحد منهم على 

الشكل التالي:
 50000 ال5بال  فادي  ال يدة 

درهم مقابل 500 حصة ؛
 50000 الناشف  ميرنا  ال يدة 

درهم مقابل 500 حصة.
الشركة  لت يير  عين  الت يير: 

ال يد فادي ال5بال.
مدة الشركة: حددت في 99 سنة.

تم اإليداع القانوني باملركز بكتابة 
لالستثمار  الجهوي  باملركز  الضبط 
بالسجل  وسجل  البيضاء  بالدار 

التجاري تمت رقم 485875.
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ON TEAM
SARL

تأسي2 شركة ممدودة امل ؤولية 
بتاريخ  املحرر  العرفي  للعقد   تبعا 
شركة  إنشاء  تم  يوليو  222،   22
ممدودة امل ؤولية و التي لها املميزات 

التالية : 
.ON TEAM  SARL : الت مية

الغرض االجتماعي 
نشاطات تكوين،   : القيا6 بجميع 
تصدير  معارض،  تنظيم  تاطير، 

واستيراد.
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املقر اإلجتماعي   : املقر االجتماعي 
45 شارع عبد القادر مفتكر ال5ابق 2 

رقم 4 الدار البيضاء.
املدة: غس ت هذه الشركة ملدة 99 

سنة.
في  املال  رغس  حدد  املال:  رغس 
 1000 درهم مق مة على   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
ممررة  جميعها  الواحدة،  للحصة 
مقابل م اهمات نقدية في رغس املال. 
ال يدة   الت يير  وكل  الت يير: 

سناء  التامني.
تبتدئ ال نة  ال نة االجتماعية: 
في وتنتهي  يناير  فاتح  في   االجتماعية 

 31 دجنبر. 
الجهوي  باملركز  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   لالستثمار 

4 غأ 25  222.
للخالصة والبيان 

ال يدة  سناء  التامني

260 P

TRANSYOUNESS 
S.A.R.L AU

تأسي2 شركة
بمقت�سى عقد عرفـي تم إيداع   -I
ذات  لشركة  التأسي�سي  القانون 
امل ؤولية املحدودة للشريك الوحيد 

ذات املميزات التالية :
  TRANSYOUNESS  : الت مية 

.S.A.R.L AU
استيراد  البضائع،  نقل   : الهدف 

وتصدير.
املقر االجتماعي : إقامة نزهة عمارة 

س رقم 60 النخيل الجنوبي مراكش.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسي ها النهائي.
مبلغ رغسمال الشركة : 10000 درهم 

مق م كالتالي : 
حصة   100 يون2  ال يدقروان 

بقيمة 100 درهم للحصة.
ال يدقروان  تعيين  تم  الت يير: 
أير  لفترة  الشركة  لت يير  يون2 

ممدودة.
تبتدئ ال نة  ال نة االجتماعية: 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بتاريخ  بمراكش،  التجارية  املحكمة 
 9222 رقم  تمت  يوليو  222،   29

بالسجل التجاري رقم 117433.
ملخص قصد النشر

261 P

Targa Déco 
شركة ممدودة امل ؤولية 

ذات رغسمال : 100.000 درهـــــــم
 D 92 املقر االجتمــــاعي:  العمارة رقم
ال5ابق الثالث شقة رقم 5 كودية 

العبيد - مراكش
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أشت  222،   3 بتاريخ  بمراكش 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
ممدودة امل ؤولية ذات الخصائص 

التالية:
 Targa Déco : الت ميـــة القانونية

.SARL
رغس املــال: حدد رغسمال الشركة 
في مائة غلف درهم )100.000 درهم) 
1.000 حصة اجتماعية  مق مة إلى 
درهم    100 منها  واحدة  كل  قيمة 

موزعة على الشركاء بالشكل التالي:
ال يدة دادة لبنى 500 حصة.  
ال يد دادة حميد 500 حصة.

رقم العمارة  االجتمــــاعي:   املقر 
 5 الثالث شقة رقم  ال5ابق   D  92  

كودية العبيد - مراكش.
الهدف  حدد  االجتماعي:  الهدف 

االجتماعي للشركة كالتالي :
الصباأة ؛

تدالكت.
املــــــدة : 99 سنة ابتداءا من تاريخ 
التسجيل بالسجل التجاري ملراكش.

ت ير الشركة من طرف  الت يير: 
وال يد  لبنى  دادة  ال يدة  من  كل 
دادة حميد ، مع توقيع منفصل، ملدة 

أير ممدودة مع كامل الصالحيات.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليـــــداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
أشت  222    6 بتاريخ  ملراكش 
السجل  )رقم    26624 رقم  تمت 

التجاري7297  ).
مقت5ف من غجل اإلشهار

262 P

MONSERVICE COPRO
  S.A.R.L

شركة ممدودة امل ؤولية 
 راسمالها 100.000 درهم

 مقرها االجتماعي : زاوية شارع 
عبد املومن وزنقة سومية إقامة 
شهرزاد 3 ال5ابق الرابع رقم 22 

الدار البيضاء
إعالن التأسي2

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم  يونيو  222   15 بتاريخ  بالبيضاء 
امل ؤولية  ممدودة  شركة  تأسي2 

ذات الخصائص التالية :

 MONSERVICE  : الت مية 
.COPRO S.A.R.L

داخل  الشركة  تعنى  الغرض: 
ملغرب وخارجه لفائدتها غو للغير ب: 

الحراسة  بإدارة  املتعلق  العمل 
واملشاركة في امللكية ؛

غعمال التنظيف وغعمال الب تنة 
وغعمال غخرى متنوعة ؛

تنظيم األحداث الشهرية.
املدة: 99 سنة.

ال نة االجتماعية: من فاتح يناير 
إلى 31 دجنبر من كل سنة.

زاوية شارع عبد  املقر االجتماعي: 
املومن وزنقة سومية إقامة شهرزاد 3 
ال5ابق الرابع رقم 22 الدار البيضاء. 
رغسمال  تمديد  تم  املال:  رغس 
درهم مق مة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  حصة  ل1000 
100 درهم للحصة، مكتتبة وممررة 

بالكامل كلها باسم الشركاء:
 40.000 ال يد عي�سى ال يودي 

درهم ؛
 30.000 فرحاني  توفيق  ال يد 

درهم ؛
 30.000 الرشاد  غميمة  ال يدة 

درهم.
تم تعيين ال يد عي�سى  الت يير: 
فرحاني   توفيق  ال يد  ال يودي، 
م يرين  الرشاد  غميمة  وال يدة 
غوسع  مع  ممددة  أير  ملدة  للشركة 

الصالحيات.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي  باملركز  التجاري  بالسجل 
تمت رقم  لالستثمار بالدار البيضاء 

.2 2 32
لإلشارة و البيان

263 P

أج إليكترونيك
AG ELECTRONICS

إعالن بخصوص تأسي2 شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  يوليو  222   13 بتاريخ  بالبيضاء 
امل ؤولية  ممدودة  شركة  تأسي2 

باملواصفات التالية :
 AG إليكترونيك  غج   : الت مية 

.ELECTRONICS
املقر االجتماعي : 81، شارع املقاومة 

ال5ابق 4 الشقة 8 الدارالبيضاء.
خدمات   : االجتماعي  الهدف 

إليكترونيك.
الرغسمال: 000 100درهم.

املدة : 99 سنة.
الرحمان  عبد  ال يد   : الت يير 

كوال.
اإليداع القانوني : املحكمة التجارية 

بالبيضاء.
رقم 244 2   : التجاري  السجل 

بتاريخ 4 غأ 25  222.
264 P

اوريفاتون
OREIVATON

إعالن بخصوص تأسي2 شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  يوليو  222   13 بتاريخ  بالبيضاء 
امل ؤولية  ممدودة  شركة  تأسي2 

باملواصفات التالية :
اوريفاتون   : الت مية 

.OREIVATON
املقر االجتماعي : 81، شارع املقاومة 

ال5ابق 4 الشقة 8 الدار البيضاء.
خدمات   : االجتماعي  الهدف 

املعلوميات.
الرغسمال: 000 100درهم.

املدة : 99 سنة.
الت يير :ال يدة صوفيا كوكب.
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املحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجارية بالبيضاء.

 2 2443 رقم   : السجل التجاري 
بتاريخ 4 غأ 25  222.

265 P

YAHYA SYSTEM
 SARL

تأسي2 شركة
بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   -  I
القانون  إيداع  تم  يوليو  222،   16
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات التالية :

   YAHYA SYSTEM  : الت مية 
.SARL

الهدف : 
مقاول تركيبات الكهربائية ؛

والحاسوبية  الكهربائية  األنظمة 
)مبرمج، مملل، مصمم).

: 5 زنقة دك مود  املقر االجتماعي 
الدار  بنجدية    2 الشقة   1 ال5ابق 

البيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسي ها النهائي.
الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
100.000 درهم  في  االجتماعي ممدد  
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 
من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

وممررة بالكامل وموزعة لفائدة :
 700 الخوير  ال يد عبدالل5يف 

حصة اجتماعية ؛
300 حصة  ال يدة إيمان جبران  

اجتماعية ؛
املجموع   1000 حصة اجتماعية.

: تبتدئ ال نة  ال نة االجتماعية 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
عبد  ال يد  تعيين  تم   : الت يير 
مع  للشركة  الخوير م يرا   الل5يف 

صالحيات غوسع وبتوقيع واحد.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
التجاري  رقم 2249 2 لدى املحكمة 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار   التجارية 

29 يوليو  222، تمت رقم 788392.
ملخص قصد النشر

266 P

املجموعة املتوس5ية للدراسات واالستشارات     

مماسب معتمد

الهاتف 06 64 85 00 33

COIF MAGIQUE
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسي2 شركة  تم  يوليو  222    2

ذات املميزات التالية :
 .Coif magique : الت مية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 
شريك  من  املحدودة  امل ؤولية 

وحيد- الشريك الوحيد:
سلمان يون2.

الحالقة   : االجتماعي  الغرض 
والتجميل للن اء.

حالة  باستثناء  سنة   99  : املدة 
التمديد او الحل ال ابق ألوانه.

املجمع ال كني  املقر االجتماعي:   
الحي   42 العمارة   1 الق5اع  األزهار 

الح ني الدار البيضاء. 
مق م  درهم   50000  : رغسمال 
إلى 500 حصة من صنف 100 درهم 

عينت بالكامل للشريك الوحيد.  
الت يير: سلمان يون2.

من فاتح يناير  ال نة املحاسبية: 
الى 31 ذجنبر

  2 2297 التجاري  السجل  رقم 
الدار البيضاء.

267 P

BEMASTONE
 املقر الرئي�سي : حي الوحدة 

رقم 642  شارع انيان
الداخلة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
تم تأسي2 شركة  يوليو  222،   28
ذات م ؤولية ممدودة شريك وحيد 

باملواصفات التالية :
.BEMASTONE : الت مية 

رقم  الوحدة  حي   : الرئي�سي  املقر 
642  شارع انيان- الداخلة.

هدف الشركة : التجارة في األحجار 
واألحجار  واألرصفة  واألرضيات 

الكريمة.
جميع  وتصدير  واستيراد  تجارة 
)رخا6،  واألنقاض  األحجار  غ،واع 
غرصفة، غحافير، غحجار بناء، احجار 

ثمينة، الخ......

وجميع  املدنية  الهندسة  غعمال 

هيئات الدولة.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر.

3.000.000.00 درهم   : الرغسمال 

فئة  حصة من   30000 مق م على 

العزيز  ال يد  للحصة  درهم   100

جباري.

أير  لفترة  الشركة  تدار   : اإلدارة 

العزيز  ال يد  قبل  من  ممدودة 

جباري.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

م ؤولية ممدودة شريك وحيد.

اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
التجاري  والتسجيل  القانوني 

بتاريخ  للداخلة  االبتدائية  باملحكمة 

السجل  نمت  يوليو  222   28

التجاري 2 92 .

268 P

 STE CONSTRUCTIVE

COMPACT
 SARL

بالدار  العرفي  العقد  بمقت�سى 

يونيو  222   8 بتاريخ  البيضاء 

التالية  بالخصائص  شركة  غس ت 

على ما يلي  : 

مغربي،  البهجي،  مممد  ال يد 

حامل لب5اقة التعريف الوطنية رقم 

BH 28223 وال اكن بحي امل يرة 3 
زنقة 100 رقم 48 بالدار البيضاء ؛

العزيز،  عبد  االشكر  ال يد 

التعريف  لب5اقة  حامل  مغربي، 

وال اكن   BH313034 الوطنية رقم 

كاردن  إقامة  الجيروند،  شارع   2 

 3 شقة   1 ال5ابق  عمارة ب  سيتي، 

الجيروند، الدار البيضاء.

كون تريكتيف  شركة   :  الت مية 

 STE CONSTRUCTIVE 6.6.كومبكت ش

.COMPACT SARL

غشغال  جميع   : الشركة  هدف 

البناء وجميع املعامالت العقارية.

درهم   1.000.000  : املال  رغس 
ثمن  حصة   10.000 على  مجزئة 
الواحدة 100 درهم مجزئة كما يلي :

 500.000 البهجي  مممد  ال يد 
درهم ؛

العزيز  عبد  االشكر  ال يد 
500.000 درهم ؛

مجموع 1.000.000 درهم.
ال يد مممد البهجي 5000 حصة ؛

 5000 ال يد االشكر عبد العزيز 
حصة ؛

مجموع الحصص 10.000 حصة.
املدة : 99 سنة.

شارع   147  : االجتماعي  املقر 
ال5ابق الثاني،  إقامة اقا،  املقاومة، 

شقة 22، الدار البيضاء.
الت يير : تم تعيين ال يد االشكر 
عبد العزيز م يرا للشركة ملدة أير 

ممدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
في  للممكمة التجارية بالدار البيضاء 
 784323 تمت رقم  يونيو  222   22

السجل التجاري رقم 228439.
269 P

REG GROUP
 SARL

تأسي2 شركة
I -  بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
تم إيداع القانون  يوليو  222،    9
امل ؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  وذات املميزات التالية:
. REG GROUP SARL : الت مية

الهدف : منعش عقاري.
عرسه   769  : االجتماعي  املقر 

الشاوية ال5ابق األول برشيد.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسي ها النهائي.
الرغسمال   : االجتماعي  الرغسمال 
االجتماعي ممدد  في 100.000 درهم 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مق م 
من فئة   100 درهم للواحدة، مكتتبة 

وممررة بالكامل و موزعة لفائدة :
 100 الرحموني  الغالي  ال يد 

حصة اجتماعية 10000 درهم ؛
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 222 الرحموني  حمزة  ال يد 
حصة اجتماعية 22222 درهم ؛

الرحموني  املأمون  مممد  ال يد 
222 حصة اجتماعية 22222 درهم ؛

الرحموني  يميى  مممد  ال يد 
222 حصة اجتماعية 22222 درهم ؛

 100 الرحموني  ياسمين  اآلن ة 
حصة اجتماعية 2،222  درهم ؛

حصة   222 العلمي  ال يدة وفاء 
اجتماعية 22222 درهم ؛

املجموع 222،  حصة اجتماعية 
22،222  درهم.

ال نة االجتماعية : تبتدئ ال نة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
الت يير : تم تعيين ال يد غرجدال 

عبد الرحمان م يرا للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بتاريخ   ببرشيد،  االبتدائية  املحكمة 
  977 رقم  تمت  يوليو  222،   28

بالسجل التجاري  رقم 2.227 .
ملخص قصد النشر

270 P

AINSI MAROC GROUP
SARL AU 

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2  يوليو  222 قا6 الشريك الوحيد 
 ”AINSI MAROC GROUP“  لشركة
املقاومة،  شارع   ،171 ب  املتواجدة 
الدار  الزهرة،   4 رقم   1 ال5ابق 
التجاري رقم  ذات السجل  البيضاء 
للجمع  ممضر  بوضع   ،300071

العا6 االستثنائي بالقرار التالي :
ال يد   اسم  على  التش5يب   
بتاريخ    27  املتوفى   مممد  مامون  
من مها6 الت يير وتعيين  ماي  222 
صاحب  ال يد مممد غمين مامون، 
 PN828929 رقم  الوطنية  الب5اقة 
كم ير جديد مع جميع الصالحيات 

بما في ذلك التوقيع االجتماعي.        
اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
تمت رقم 788330 في 28 يوليو  222.   

اإلدارة                       

271 P

LOCAMA
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

30 يونيو  222 قا6 الشريك الوحيد 

 ”LOCAMA SARL AU“ لشركة 

املتواجدة ب 373 حي الحرية، العالية 

التجاري  السجل  ذات  املحمدية 

للجمع  ممضر  بوضع  رقم8133، 

العا6 االستثنائي بالقرار التالي :

مليون إلى   2 زيادة رغس املال من 

5 ماليين درهم بدمج ح ابات جارية 

للشركاء وذلك بإنشاء 30 غلف حصة 

مامون  غمين  مممد  باسم  جديدة 

الشريك الوحيد. 

اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط 

في  باملحمدية  االبتدائية   باملحكمة 

2 غأ 25  222 تمت رقم 722 . 
اإلدارة
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LOCAMAP
SARLAU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

30 يونيو  222 قا6 الشريك الوحيد 

 »LOCAMAP SARL AU« لشركة 

املقاومة،  شارع   ،171 ب  املتواجدة 

ال5ابق 1 رقم 4 الزهرة، الدار البيضاء 

 287732 ذات السجل التجاري رقم 

العا6  للجمع  ممضر  بوضع 

االستثنائي بالقرار التالي :

زيادة رغس املال من : مليون إلى ثالثة 

ماليين درهم من خالل دمج احتياطيات 

تصل إلى 1.600.000  درهم والح ابات 

 400.000 إلى  تصل  للشركاء  الجارية 

سهم   22.222 تخصيص  تم  درهم. 

 ، غمين مامون  بالكامل ملحمد  جديد 

الشريك الوحيد.

اإليداع القانوني تم بكتابة الضبط 

في  بالبيضاء  التجارية   باملحكمة 

28 يوليو  222 تمت رقم 788329.
اإلدارة
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أطلس أسيف
ATLAS ASSIF
تمويل املقر

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يونيو  222   15  الغير العادي بتاريخ 
شركة  غسيف،  غطل2  لشركة 
الشريك  ذات  امل ؤولية  ممدودة 
درهم   22.222 رغسمالها  الوحيد 
والكائن مقرها ب شقة 23 ال5ابق 2 
زنقة مممد بقال، مراكش واملسجلة 
بالسجل التجاري تمت رقم 97722 

)مراكش) تم تقرير ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تمويل 
الجديد : إقامة منصباي 6.س 4 دالية 

شقة 2 ، املنصورية، بن ليمان.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
يوليو  بتاريخ 2   تمت رقم  2296  
االبتدائية  املحكمة  ولدى   222 
بتاريخ   428 رقم  تمت   ببن ليمان 
28 يوليو  222 تم التسجيل بالسجل 

التجاري ببن ليمان تمت رقم 7043.
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 Compta vision

ASSUR VISION SARL
بموجب التجمع العا6 االستثنائي 
  ASSUR VISION شركة  لشركاء 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املنعقد 
البيضاء  بالدار  كائنة  يوليو  222، 
سيدي   3 ممل رقم   II إقامة مرمرة  

معروف ل اسفة.
تقرر مايلي:

من  الشركة  مال  رغس  رفع   -
10.000 درهم بقيمة 92.222  درهم 

إلى 222.222 درهم. 
للقانون   (6( و   (5( تغيير البند    -

االجتماعي للشركة.
- اتبات عمليات رفع من الرغسمال 
القانون  قي  التغييرات  إحداث  و 

التأسي�سي املترتبة عنها.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   788248 تمت رقم  البيضاء 

28 يوليوز  222.
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl
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BOLD DISTRIBUTION SARL
رغس مال 222.222 درهم

13 شارع احمد املقري الدار البيضاء

تمديد أرض الشركة
العا6  الجمع  قرار  على  بناء 

بتاريخ  2/7/222 ،  االستثنائي 

 BOLD شركة  شركاء  اتخذ 

DISTRIBUTION باإلجماع القرارات 

التالية:

امتداد الغرض املؤس�سي للشركة

من: االستيراد والتصدير تاجر.

)تاجر)  وتصدير  استيراد  إلى: 

غصناف  جميع  وتصدير  استيراد 

املنتجات الحرفية

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   البيضاء  بالدار  التجارية 

 22/28/222 تمت رقم 788658

تعديلها  بإيداع  الشركة  قامت 

البيضاء  للدار  التجاري  السجل  في 

رقم  تمت  بتاريخ    22/28/222 

224983

276 P

 EQUIPEMENT

 MACHINERIE PLASTIC

SARL
رغس مال 22.222 درهم

املكتب املسجل الهضبة2 إقامة 

الكثبان الرملية 31 الشقة 10 

ال5ابق1 الدار البيضاء

إعالن تعديلي
قا6 ال يد إبراهيم فهيما وال يد 

QI HU ببيع جميع غسهمهم في الشركة 

 EQUIPEMENT MACHINERIE

إلى ال يد رضوان مكريم   PLASTIC

ب عر  سهم   (222( يمثلون  والتي 

100 درهم لل هم، غي 22.222 درهم 

يدفعها األخير نقًدا. 

لرغس  الجديد  التوزيع  سيكون 

املال على النمو التالي:

 22.222 ال يد رضوان مكر6    •

درهم

مجموع  22.222 درهم.



عدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222)الجريدة الرسمية   17354

وتعيين  سابق  مدير  استقالة   -
مدير جديد

ي تقيل ال يد إبراهيم فهيما من 
ومنمه  الشركة  في  اإلدارية  وظائفه 

التفريغ الكامل إلدارته.
الشركاء  مجموعة  تقرر  ثم 
تعيين ال يد رضوان مكريم كمدير 
ممدودة  أير  لفترة  للشركة  وحيد 

وبصالحيات غوسع.
الحاضر   ، ال يد رضوان مكريم 
في الجمع ، يعلن قبول الوظائف التي 

غوكلت إليه للتو.
- تمويل الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
الشركاء  غسهم  جميع  بيع  بعد 
 QI HU ال يد إبراهيم فهيما وال يد
لصالح ال يد رضوان مكريم ، سيتم 

توزيع األسهم على النمو التالي:
- ال يد رضوان مكر6   222 سهم
في  القانوني  اإليداع  تم   :

ً
غوال

املحكمة التجارية بالدار البيضاء  في: 
27/29/ 222 تمت رقم 788422

بإيداع  الشركة  قامت   :
ً
ثانيا

بالدار  التجاري  السجل  في  تعديلها 
تمت رقم   222 /27/29  : البيضاء 

237927
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 M2 ETIQUETTE  SARL 
 RUE SOUMAYA RCE

 SHEHRAZADE 3 ETG 2 N 22
CASABLANCA
IF: 22222972
RC: 39368 

TP: 34776286
ICE: 22 922277222282

تفويت الحصص
أير  العا6  ممضر  بمقت�سى 
العادي املنعقد بتاريخ 2/2222 /4  
املحدودة  امل ؤولية  ذات  للشركة 
مقرها   و  درهم   100.000 رغسمالها 
االجتماعي زنقة سمية إقامة شهرزاد 
3 ال5ابق 5 رقم 22 الدار بيضاء قرر 

ما يلي :

 500 -  فوت ال يد مممد ممر6 
حصة اجتماعية لفائدة ال يد مراد 
الكا�سي مقابل 100 درهم لكل حصة  

اجتماعية 
من  الشركة  شكل  تمويل  تم   -
إلى  شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

لشريك واحد.
تم تعيين ال يد مراد  الت يير:    -
ملدة  للشركة  وحيد  كم ير  الكا�سي 
الصالحية  إع5اء  تم  و  ممددة  أير 
في  باإلمضاء  الكا�سي  مراد  لل يد 

جميع الوثائق املتعلقة بالشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يو6  29/26/222  البيضاء  بالدار 

تمت رقم 784615
م تخرج للبيان
إدارة الت يير
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 M2 ETIQUETTE  SARL
 RUE SOUMAYA RCE

 SHEHRAZADE 3 ETG 2 N 22
CASABLANCA
IF: 22222972
RC: 39368 

TP: 34776286
ICE: 22 922277222282

تفويت الحصص
أير  العا6  ممضر  بمقت�سى 
يونيو   22 بتاريخ  املنعقد  العادي 
امل ؤولية  ذات  للشركة   22 8
املحدودة رغسمالها 100000  درهم و 
مقرها  اال جتماعي زنقة سمية إقامة 
22الدار  رقم   5 ال5ابق   3 شهرزاد 

البيضاء قرر ما يلي
صافيني  يوسف  ال يد  فوت   -
500 حصة اجتماعية لفائدة ال يد 
درهم لكل   100 مراد الكا�سي مقابل 

حصة  اجتماعية 
الت يير تم تعيين مممد ممر6   -
كم يران  الكا�سي  مراد  ال يد  و 
للشركة ملدة أير ممددة و تم إع5اء 
جميع  في  باإلمضاء  لهما  الصالحية 

الوثائق املتعلقة بالشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء يو86 2/27/22  تمت رقم 

.2267 222
م تخرج للبيان
إدارة الت يير
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YOUSRALIF
SARL AU

رغسمالها 100.000 درهم
 RES LES : مقرها االجتماعي

 SABLETTES 23 RUE TIZNIT ETG
  N°  CASABLANCA

سجل التجاري رقم 42927 
في نهاية الجمع العا6 االستثنائي، 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :
نقل املكتب الرئي�سي إلى العنوان 
تازي  درب   4 البيضاء  الدار  الجديد 

زنقة رقم 1.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

8 فبراير  222 تمت رقم 788735.
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BELOURDA
 Société A Responsabilité

 Limitée au capital de
 .222.222,22 dirhams
 Siège social : 277, 279

Boulevard Zerktouni
Casablanca -

R.C-CASABLANCA :   2242
IF :  64 974 -

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
يونيو   07 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

 222، تقرر ما يلي:
استقالة ال ادة سعد برادة   (1(
سني و عمر لحلو من مهامهم كم يرين 

للشركة;
تعيين كم ير وحيد ملدة أير   (2(

ممدودة ال يد:
مواليد  من  سني  برادة  هشا6   -
الجن ية،  مغربي  يناير  97 ،   16
شارع   01 البيضاء،  بالدار  القاطن 
ابو ح ن املريني و الحامل للب5اقة 

;577487BE الوطنية رقم
القانون  وتمديث  تعديل   (3(

األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2 في   788613 رقم  تمت  البيضاء 

أشت  222.

قصد النشر و االعالن 
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SOCIETE XXI GROUP

 Société A Responsabilité

 Limitée au capital de  .222.222

dirhams

 Siège social : 277, 279

Boulevard Zerktouni

Casablanca -

R.C-CASABLANCA : 448327

IF : 37748976 

العا6  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

يونيو   14 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

 222 ، تقرر ما يلي :

1 - املوافقة على بيع 2.222 حصة 

قبل  من   «XXI GROUP« لشركة 

شركة لفائدة  لحلو  ياسين   ال يد 

واعتماد   «B PARTICIPATION  «  

 »B PARTICIPATION« شركة 

كشريك جديد.

استقالة ال يد ياسين لحلو   -  2

من وظيفته كمدير مشارك.

املوافقة على تجديد عضوية   -  3

حالًيا  بصفته  املل5ي  عمر  ال يد 

مديًرا وحيًدا للشركة.

14 من  و   7 و   6 - تعديل املواد   4

واملتعلقة  للشركة  األسا�سي  القانون 

على  رغس املال واملدراء  بامل اهمات، 

التوالي، تبعا لذلك.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

في   7886 2 رقم  تمت  البيضاء 

2 غأ 25  222 .
قصد النشر و االعالن

282 P
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FUSKA LOGISTIQUE
شركة ذات م ؤولية ممدودة برغس 

مال قدره 830.000 درهم
املقر الرئي�سي:  9  شارع الفوارات 
ال5ابق 3 حي عادل الحي املحمدي، 

الدار البيضاء
RC N° 368 99

االستثنائي  العا6  قررالجمع 
املنعقدبتاريخ 17ماي22 2ما يلي :

تفويت  عقد  من  التمقق   (1(
بتاريخ  7/22/222   الحصص 
واملوافقة بنف2 الجل ة على تفويت 
1660 حصة من ال يد علي برادة الى 

ال يد عثمان برادة.
قرر الجمع العا6 االستثنائي   (2(
املصادقة على تغيير القانون األسا�سي 
 6 املادة  للشركةخصوصا  املنظم 
الرغسمال  غصبح  بميث   7 واملادة 

االجتماعي كما يلي : 
على  مق مة  درهم   830.000
درهم   100 فئة  من  حصة   8.300
بالكامل  ممرر  الواحدة،  للحصة 

موزعة على األعضاء كالتالي:
- ال يد ل5في برادة: 4982 حصة
- ال يد عثمان برادة: 3322حصة
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت  بتاريخ 23/26/222  البيضاء 

رقم781077.
التجاري  بالسجل  التعديل  تم 
رقم  تمت  يونيو  222   3 بتاريخ 

22286
للنسخة واالشارة
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COIN D’ALUMINIUM
SARL

شركة ممدودة امل ؤولية
رغسمال 300.000 درهم

املقر االجتماعي : 78 شارع املقاومة 
ال5ابق 5 الشقة 66 الدار البيضاء

 RC N°  9472 الدار البيضاء
زيادة رغسمال الشركة

على ممضر خاص مؤرخ في  بناء 
البيضاء،  الدار  في  ماي  222   10
الجمع  ممضر  بمقتضاه  تم 

 COIN للشركة  االستثنائي  العا6 
D’ALUMINIUM SARL تقرر ما يلي :
من  الشركة  رغسمال  زيادة 
 2.322.222 إلى  درهم   300.000
الح اب  إدماج  طريق  عن  درهم 
هذه  تمقيق  ويتم  للشريك.  الجاري 
 22.222 إصدار  خالل  من  الزيادة 
درهم   100 بقيمة  جديدة  حصة 

للحصة الواحدة.
بعد هذه الزيادة تم تعديل املادتين 

7 و 8 من النظا6 األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 27227- رقم  تمت  يوليو  222 

.788322
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  MURIEL PRINT    شركة
ش.6.6 دو شريك وحيد

 HAY MOULAY : املقر االجتماعي 
ABDELLAH RUE  22 N°  8/  6 
AIN CHOK الدار البيضاء  السجل 

التجاري رقم 368982
الجمع  ممضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  اإلستتنائي  العا6 
بتاريخ  واملسجل    3/27/222 

 27/222/ 2  قرر  ما يلي :
 100 حصة من فئة   1000 بيع   -
من طرف  اململوكة   درهم للواحدة  
ال يد  BEN ADDI MOHAMED في 
  »MURIEL PRINT «  رغسمال شركة
لفائدة  وحيد  شريك  دو  ش.6.6 

HACHIMI KAOUTAR ال يدة
 BEN ADDI ال يد   استقالة 
كم ير  مهامه  من   MOHAMED
لشركة  »MURIEL PRINT»  ش.6.6 
ال يدة  لتصبح  وحيد.  شريك  دو 
امل يرة   HACHIMI KAOUTAR
الوحيدة للشركة و ملدة أير ممددة 
هذه  ستقو6  املحضر.  في  جاء  كما 
الشركة  غعمال  بمختلف  األخيرة 
قيود  غي  بدون  وتنظيم  إدارة  من 
توقيعها  على  الشركة  ستعتمد  كما 
اإلدارية  الوثائق  جميع  في  الوحيد 

والبنكية.

ذلك  و  الشركة  قانون  تعديل   -
بتغيير الفصول 6 و 7 و43.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تمت  البيضاء  للدار  التجارية 

788432 بتاريخ  29/27/222.
وهذا بمثابة مقت5ف وبيان

 )امل يرة الوحيدة)
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TORE INDUSTRIE
S.A.R.L AU 

السجل التجاري ملدينة يرشيد 
عدد15531

الكائن مقرها االجتماعي املجمع 
الصناعي  عمران ال احل  ال5ابق 
4  تجزئة  برشيد  138 حد ال والم 

برشيد
رغسمالهـــــا 300.000 درهم

العا6  الجمع  قرار  بمقت�سى 
استثنائية  بصفة  املنعقد  العادي 
بتاريخ  28/22/222 واملسجل بالدار 
لشركة،  في  2/26/222   البيضاء 
  TORE INDUSTRIE S.A.R.L AU

رغسمالهـــــا 300.000 درهم،
لشركة    الوحيد  الشرك  قرر 
التسجيل في السجل التجاري ملدينة 
الجديد  الرئي�سي  للمكتب  برشيد 

للشركة الكائن :
املجمع الصناعي  عمران ال احل  
حد   138 برشيد   تجزئة     4 ال5ابق 

ال والم برشيد تمت عدد 15531
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بمدينة 
بتاريخ  29/27/222، تمت  برشيد، 

عدد 982.
للنشــــر و البيــــــان

286 P

 CEMADE CENTRE MAROCAINE 
D’EXPERTISE

 LABORATOIRE BEN 
 AHMED AMZAB

   D’ANALYSE MÉDICALES
البوراطوار ابن احمد داناليز 

ميديكال
تغيير من شخص طبيعي الى شركة 

ذات م ؤولية ممدودة
 بشريك وحيد

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

ال يد  ماي  222،   04 في  املؤرخ 

الوحيد  املالك  زكرياء  جوهري 

احمد  ابن  »البوراطوار  للمقاولة 

داناليز ميديكال» .

ال5بيعي  الشخص  تمويل  قرر 

ذات  شركة  الى  الجوهري  زكرياء 

م ؤولية ممدودة بشريك وحيد   

- تم تمرير  قانون غسا�سي لشركة 

ذات م ؤولية ممدودة بشريك وحيد 

بالخصائص التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

م ؤولية ممدودة بشريك وحيد

البوراطوار ابن   : ت مية الشركة 

احمد داناليز ميديكال

 Laboratoire ben ahmed

    amzab d’analyse médicale

استغالل   : أرض الشركة بإيجاز 

و  ال5بية  للتمليالت  مختبر 

الكيميائية و الصناعية.

عنوان املقر االجتماعي : 38 مكرر 

حاج  درب  شعيب  الشيخ  زنقة   2

لح ن بن احمد.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة

مبلغ رغس املال الشركة  : حدد في 

100 درهم للحصة  بقيمة   738.800

مق م كالتالي :   

 7388 الجوهري  ال يد زكرياء   •

حصة.

الت يير  اسند   : الشركة  م ير 

أير  ملدة  الجوهري  زكرياء  لل يد 

ممدودة مع الصالحيات امل5لقة. 

ال نة املالية  : من  فاتح  يناير إلى  

31  دجنبر.
من غجل  التلخيص واإلشهار

امل ير    ال يد : زكرياء الجوهري

287 P
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 FIX SPARES

ش.6.6 رغسمالها 100.000   درهم 

29 شارع مممد ال ادس إيراك 

مركز C الدار البيضاء

تفويت حصص اجتماعية:
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فوت ال يد عبد هللا   29/26/222 

باموح 500 حصة التي يمتلكها لل يد 

تبعا  و  يقبلها   الذي  غبزار  مص5فى 

إلى شركة الشركة  لذلك تم تمويل 
ممدودة امل ؤولية ذات شريك   
وحيد كما تم قبول استقالة ال يد 
كم ير  مهامه  من  باموح  هللا  عبد 
مص5فى  ال يد  وتعيين  للشركة  
للشركة مع كافة  غبزار كم ير وحيد  
ممددة.  أير  ولفترة  الصالحيات 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
تمت  بتاريخ  28-27-222  البيضاء 

رقم 788332 
من غجل التخليص واإلشهار 

288 P

HEALTHY ORGANIC SARL
ش.6.6  رغسمالها 600.000  درهم

6-8 زنقة غحمد املقري راسين الدار 
البيضاء

الجمعية  مداولة  بمقت�سى 
العامة الغير العادية املنعقدة بتاريخ 

 27/222/ 2  قرر الشركاء ما يلي:
- من غجل تم ين وضعية الشركة 
املالية  قرر الشركاء باإلجماع الزيادة 
 600.000 من  الشركة  رغسمال  في 
وذلك  درهم   1.400.000 إلى  درهم 
املحققة  الشركاء  ديون  بإدماج 
 8.000 وإنشاء  واملعينة  الوجود 

حصة جديدة.
التي  الخ ائر  لألهمية  نظرا   -
الشركاء  قرر  الشركة  تعرفها 
الشركة  رغسمال  تخفيض  باإلجماع 
 600.000 درهم إلى   1.400.000 من 
الخ ائر  درهم وذلك لتغ5ية هذه  
و بذلك يصبح الرغسمال ممددا في 

6.000 حصة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالبيضاء بتاريخ  222-27-28  تمت 

رقم 788333
من غجل التخليص و اإلشهار

289 P

CRYPTNET
كريبت نت

تعديل الغرض االجتماعي للشركة
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
فبراير 222   22 الغير العادي بتاريخ 
الغرض  الشركة تعديل  ˛قرر شركاء 
االجتماعي للشركة ليصبح كما يلي : 

تجارية  مكاتب  تأجير  شركة   -

وصناعية 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 05 ابريل  222 تمت 

رقم 773269.

290 P

 GOLD GRAIN PROCESS

 GGP

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها 29 شارع الزرق5وني 

ال5ابق 3 رقم 08 الدار البيضاء 

الدار البيضاء.

رقم التقييد في السجل التجاري 

397.337

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تمت  في  29/26/222  املؤرخ 

املصادقة على:

تفويت   : حصص  تفويت   -

 FOOD BUSINESS حصص شركة  

وال يدة   DEVELOPMENT SARL

يون2  ال يد  لفائدة  اليوبي  جيهان 

العيوني و ال يد �سي مممد العيوني.

استقالة ال يدة جيهان اليوبي   -

من ت يير الشركة و تعيين ال يدين 

�سي مممد  ال يد  و  العيوني  يون2 

العيون م يرين للشركة.

األسا�سي  القانون  تمديث   -
للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 9/27/222  تمت رقم 787282
291 P

 CMA CGM INLAND
SERVICES Maroc

رغسمالها: 8.000.000  درهم
مقرها االجتماعي: 7 شارع املقاومة 

الدار البيضاء
السجل التجاري: 34927

تغير ت مية الشركة
الجمع  اجتماع  ممضر  على  بناًء 
يونيو   30 بتاريخ  االستثنائي  العا6 

 222 ، تقرر ما يلي :
تغير ت مية الشركة 

 ATLAS - SOCIETE
 MAROCAINE DE NAVIGATION,
رغسمالها:   Société Anonyme
مقرها  يقع  درهم   8.000.000
املقاومة  شارع   7 في  االجتماعي 
السجل  في  املسجلة  البيضاء،  الدار 
رقم  تمت  البيضاء  للدار  التجاري 

34927 لتصبح
 CMA CGM INLAND«
ح ب   وذلك   «SERVICES Maroc

الشهادة ال لبية رقم 2342292.
• تعديل النظا6 األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
في  البيضاء  بالدار  التجارية 

 27/27/222 برقم 788144
292 P

JILAR
SARL

شركة ممدودة امل ؤولية
رغسمالها : 10.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : تجزئة ال عدي، 
رقم 13، ال5ابق ال فلي، الحي 

الصناعي البرنو�سي، الدار البيضاء
السجل التجاري : 48392

رفع رغسمال الشركة

الجمع  قرارات  ممضر  بموجب 

املنعقد  للشركاء  االستثنائي  العا6 

بتاريخ 15 يونيو  222 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رغسمال  رفع 

10.000.000 درهم إلى 2.222.222  

درهم.

إدراج التعديالت الناتجة بالنظا6 

األسا�سي.

األسا�سي  النظا6  صياأة  إعادة 

واملصادقة عليه واعتماده.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

رقم  تمت  3 غأ 25  222 

.788924

293 P

BRGHIM

 APPROBATION DES CESSIONS

 DES PARTS MODIFICATION

 DE LA GERANCE MISE EN

HARMONIE DES STATUTS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها 100.000,00 درهم

املقر االجتماعي :  تجزئة التشارك 

ق5عة   IHC, ال5ابق األر�سي رقم  

2  سيدي مومن   - الدار البيضاء

الحصص:   تفويت  على  املوافقة 

 07 بتاريخ  الشركاء،  قرار  بمقت�سى 

من يونيو  222، تقرر مايلي :

املوافقة على تفويت الحصص   -

ميموني  إكرا6  ال يدة  قبل  من 

لصالح ال يد خالد بولبول وال يدة 

عبد  ال يد  لصالح  متل�سي  ماريا 

العزيز القير .

اعتماد ال يدين خالد بولبول   -

كشريكين  القير   العزيز  وعبد 

جديدين .
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قبول استقالة.

استقالة  وقبول  العلم  غخذ   -

ال يدة إكرا6 ميموني بصفتها م يرة 

تعيين م يرين جدد.

لفترة  التعيين كم يرين جدد،   -

أير ممدودة ، ال ادة :

• عبد العزيز القير الحامل لب5اقة 

.FH7535 التعريف الوطنية رقم

لب5اقة  الحامل  بولبول  خالد   •

. BE426733 التعريف الوطنية رقم

 التعديل للنظا6 األسا�سي 

 مالئمة وتمديث النظا6 األسا�سي 

للشركة.   

النظا6  وتمديث  مالئمة   -

األسا�سي للشركة مع التشريع الجديد 

املعدل   2 - 9 القانون  ت5بيق  في 

واملكمل للقانون 96-22.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 22 .بتاريخ  البيضاء  الدار  التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787727.
م تخلص من غجل اإلشهار

294 P

Ô’EPICES SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة

برغسمال  100.000  درهم

املكتب املسجل: 43 شارع الورود ، 

الشقة املحل الدار البيضاء

اجتماع  ممضر  وبم ب 

 01 بتاريخ  االستثنائي  العا6  الجمع 

الشركة  شركاء  فإن  يونيو  222، 

برغسمال   «Ô’EPICES SARL«

املسجل:  ومكتبها  درهم،   100.000

املحل،  الشقة   ، الورود  شارع   43

قررت الدار البيضاء:

-  تمويل األسهم في الشركة:

قا6 ال يد مؤمن مممد ريان ببيع 

500 سهم لصالح ال يد غبو رمضان 

ن يم.

- تغيير الشكل القانوني من شركة 

إلى شركة  ذات امل ؤولية املحدودة 

بشريك  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد

- تعديل املادتين 3 و 6 من النظا6 

األسا�سي

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء ، في 

2  يوليو  222 برقم 786560

295 P

   DEUTSCHMANN  SARL

تعين م ير جديد 

بموجب ممضر خاص مؤرخ في 1 

يونيو  222 بالدار البيضاء ومسجل 

 ، يوليو  222   1 في  البيضاء  بالدار 

تقرر:

الرحموني  ال يد  استقالة   -

 من 
ً
حمزة من منصبه كم ير اعتبارا

.3 /2/222 

عبد  غرجدال  ال يد  تعيين   -

مع  شريك  أير  كم ير  الرحمان 

إمضائه الوحيد للشركة

التجارية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

بتاريخ  28/7/222  البيضاء  بالدار 

تمت رقم 788247   

296 P

 ALASKA HOME

   APPLLIANCES  SARL
تعين م ير جديد 

في مؤرخ   بموجب ممضر خاص 

البيضاء  بالدار  يونيو  222   1  

يوليو   1 في  البيضاء  بالدار  ومسجل 

 222 ، تقرر:

الرحموني  ال يد   استقالة   -

 من 
ً
حمزة من منصبه كم ير اعتبارا

.3 /2/222 

عبد  غرجدال  ال يد  تعيين   -

مع  شريك  أير  كم ير  الرحمان 

إمضائه الوحيد للشركة

التجارية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

بتاريخ  28/7/222  البيضاء  بالدار 

تمت رقم 788242

297 P

  K.R CUCITURE D’ORO 

SARL AU
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

الرغسمال بشريك وحيد. 

املقر االجتماعي : رقم 70 مكرر زنقة 

سبو شقة رقم 9 اكدال الرباط.

اختتا6 تصفية
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

بتاريخ  22/27/222  االستثنائي 

قررت ال يد ة   ملياء كمال اإلدري�سي 

 K.R لشركة  الوحيدة  الشريكة 

 CUCITURE D’ORO SARL A.U

ممدودة    م ؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي  رغسمالها  وحيد  بشريك 

مقرها  والتي  درهم   100.000

زنقة  مكرر   70 رقم  ب:  االجتماعي 

سبو شقة رقم 9 اكدال الرباط

 قرر ما يلي:   

الح ابات  على  املصادقة   •

الختامية

• إبراء ذمة امل ير واملصفي

• إأالق عمليات التصفية

• تقرير املصفي

298 P

SURGICAL GUARD SARL
رغس املال 500.000 درهم

إعالن تعديلي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
البيضاء  بالدار   2 /26/222 

مسّجل بتاريخ  29/26/222:
بتاريخ  األسهم  بيع  على  املوافقة 

.26/2 /222 
 MLE  بيع 1000 سهم تعود ملكيتها
الشركة  في   DECHROUI SOUAD
 SURGICAL GUARD Sarl املذكورة 

لصالح ال يد نجيب يوسف.
سعاد  دشراوي  اآلن ة  استقالة 

من منصبها كم يرة.
تعيين ال يد نجيب يوسف م يًرا 

منفرًدا بتوقيعه الوحيد.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
إلى شركة  ذات امل ؤولية املحدودة 
بشريك  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وحيد وإصالح النظا6 األسا�سي
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 29/7/222 تمت رقم 788465.
299 P

 DREAMS MASSAGE SARL
AU

 BD DE LA RESISTANCE N 78
 RESID EL MARZOUKI N 22

ETAGE 4. Casablanca
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
9  يوليوز  222 قا6 الشريك الوحيد 
 DREAMS MASSAGE SARL لشركة
AU املتواجدة بشارع املقاومة رقم 78  
إقامة املرزوقي رقم 50 ال5ابق 4 الدار 
بوضع ممضر للجمع العا6   البيضاء 

االستثنائي بالقرارات التالية:
لعد6  الشركة  نشاط  وقف   -

وجود اإلمكانيات.
الل5يف  عبد  ال يد  تعيين   -
أندور الحامل للب5اقة الوطنية رقم:  

B277299 كاملصفى.
بشارع  ب  التصفية  مكان   -
78  إقامة املرزوقي رقم   املقاومة رقم 

50  ال5ابق 4 الدار البيضاء .
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بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت  5أشت  222  يو6  البيضاء 

رقم 92 789.

300 P

شركة LUX TRONIC ش.م.م. 
املقر االجتماعي : 1 زنقة الفتح بن 

خفان شقة رقم 3 ال5ابق 2 بلفدير 
الدار البيضاء  . السجل التجاري 

رقم 344329

الجمع  ممضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  اإلستتنائي  العا6 

بتاريخ  واملسجل   32/26/222 

 2/27/222  قرر ما يلي       

فيما  قرار  العا6  الجمع  قبل   -

يخص فسخ شركة

» LUX TRONIC »  ش 6 6    

 RUXANDA قرر تعيين ال يد   -

GHEORGHE  كمصفي لشركة

» LUX TRONIC»  ش 6 6 

- قرر تمديد مقر تصفية الشركة 

1 زنقة الفتح بن خفان شقة رقم  في 

3 ال5ابق 2 بلفدير الدار البيضاء  .

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

رقم  تمت  البيضاء  للدار  التجارية 

788431 بتاريخ  29/27/222. 
وهدا بمثابة مقت5ف و بيان )املصفية)

301 P

 DYNAMIC FOR YOU SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها 100.000 درهم

املقر :5رقم 3طابق سل5ان مر�سى 

البنفسج شارع  9 الدارالبيضاء

السجل التجاري عدد: 266329

حل شركة
يو6  استثنائي  ممضر  بمقت�سى 

 DYNAMIC قررت   ، 4/29/2222

FOR YOU S.A.R.L املعرفة بإسهاب 

غعاله ما يلي :

 DYNAMIC FOR شركة  حل   -

.   YOUS.A.R.L

هشا6   : ال يد  تعيين   -

التعريف  لب5اقة  بنعمرالحامل 

مصفي   A323363 رقم  الوطنية 

الشركة.

طابق   3 :5رقم  مكان التصفية   -

سل5ان مر�سى البنفسج شارع  9الدار 

البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 : بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

 2/27/222  تمت رقم 787148

302 P

 DOLPHIN TRANSPORTS 
SARL AU

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك وحيد  ) في طور التصفية)  

عنوان مقرها االجتماعي  22 زنقة  2 

حي افريقيا الدار البيضاء.

رقم التقييد في السجل التجاري: 

 94322

حل الشركة
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تقرر حل  يونيو  222   22 املؤرخ في 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

شريك وحيد مبلغ راسمالها 500.000 

 22 درهم عنوان مقرها االجتماعي  

زنقة  2 حي افريقيا الدار البيضاء.

نتيجة لقرار الشريك الوحيد . 

زنقة  - حدد مقر التصفية ب 22 

 2 حي افريقيا الدار البيضاء.

و عين :

 HBIHEB MOHAMED ال يد   -

 QUARTIER DES عنوانه 

 HOPITAUX RUE ROUSSILLON

 IMM ROUSSILOUN APPT

ب5اقته  رقم    6 CASABLANCA

كمصفي   B293 32 الوطنية 

للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 07 يوليوز  222 تمت رقم 782942.

303 P

مس مديكال إيمجنينغ  
سوليسيون

شــــركــة ذات مـ ؤولـيـة مـمدودة.
 MIS-MEDICAL IMAGING  

 SOLUTIONS  S.A.R.L
الرغسمال اإلجتماعي )مائة غلف 

درهم ) 100.000
املقر االجتماعي : مكتب رقم 17 

ال5ابق 3 عمارة لزيغونج  2 زنقة 
غبو بكر الصديق واألدارسة جليز 

مراكش.
السجل التجاري :  89487  

إعالن عن إقفال عمليات تصفية 
الشركة

الجمع  ممضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العا6 
غجل  ،من  بمراكش   22/28/222 
الودية  التصفية  عمليات  إقفال 

للشركة، قرر الشركاء ما يلي : 
- املوافقة على الح ابات النهائية 
طرف  من  قدمت  التي  للتصفية 
بها  املنوط  فاطمة  غأياي  ال يدة 

غعمال تصفية الشركة.
مهامها  من  املصفية  إعفاء   - 

و إبراء ذمتها من غعمال التصفية،
- املوافقة على توزيع الناتج الصافي 

الحاصل عن غعمال التصفية،
اإلقفال  عن  القانوني  اإلعالن   -

النهائي ألعمال التصفية،
إلى  الصالحيات  جميع  إع5اء   -
اإليداع  بأعمال  للقيا6  املصفية 

والنشر ح ب القوانين املعمول بها.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش، 
رقم  تمت  بتاريخ  28/222/   

. 26729
304 P

SAMIRA TRAVAUX SARLAU
شركة ممدودة امل ؤولية
  ذات الشريك الوحيد  

 n 248 تاشرو جد يد بوجنيبة
خريبكة

الحل ال ابق ألوانه و إنهاء نشاط 
الشركة

بموجب الجمع العا6 االستثنائي، 
قرر  بتاريخ  23-22-222،  املنعقد 
 SAMIRA« الشريك الوحيد  الشركة
 100.000 رغسمالها   ،«.TRAVAUX

 n 548 االجتماعي  مقرها  درهم، 

 ، خريبكة  بوجنيبة  جديد  تاشرو 

بخريبكة  التجاري  بالسجل  مسجلة 

تمت رقم  4705  ما يلي:
- حل الشركة قبل األجل وتصفيتها 
ل ود،   رشيد   ال يد  تعيين   -
كمصفي للشركة و تمكينه من جميع 
اإلمتيازات التي تخول له القيا6 بهذه 

املهمة.
بالعنوان  التصفية  مقر  تعيين   -
التالي:  n 548 تاشرو جد يد بوجنيبة   

خريبكة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  غنجز 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  222-26- 2 تمت  بخريبكة. 

عدد227 
بمثابة مقت5ف و بيان

رشيد  ل ود

مصفي للشركة

305 P

SAMIRA TRAVAUX SARLAU
شركة ممدودة امل ؤولية  ذات 

الشريك الوحيد  
 n 248 تاشرو جد يد بوجنيبة

خريبكة
تصفية و إنهاء نشاط الشركة

بموجب الجمع العا6 االستثنائي، 
قرر  بتاريخ  8-22-222 ،  املنعقد 
 SAMIRA« الشريك الوحيد  الشركة
 100.000 رغسمالها   ،«.TRAVAUX
 n 548 االجتماعي   مقرها  درهم، 
خريبكة،  بوجنيبة  يد  جد  تاشرو 
بخريبكة   التجاري  بالسجل  مسجلة 

تمت رقم  4705  ما يلي:
- إنتهاء عملية  تصفية الشركة.

- إبراء الذمة ال يد رشيد  ل ود 
كمصفي للشركة .

بكتابة  القانوني  اإليداع  غنجز 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت  بخريبكة بتاريخ  26-222- 2 

عدد228 
بمثابة مقت5ف و بيان

رشيد  ل ود

مصفي للشركة

306 P
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CENTRALE 3B
حل الشركة

بتاريخ  خاص  ممضر  بموجب 
بالدار  مسجل   27/29/2222
قرر   ، 2/29/2222 بتاريخ  البيضاء 
الكائن   CENTRALE 3B م ير شركة 
ال5ابق  ال الوي  عمر  شارع   39 ب 
بالدار البيضاء   .6 االول مكتب رقم 

ما يلي: 
- حل الشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
برقم  البيضاء  بالدار  التجارية 

782223 بتاريخ  28/22/222
307 P

 ENERGIE MECANIQUE
DIGITALE
حل الشركة

بتاريخ  خاص  ممضر  بموجب 
27/29/2222 مسجل بالدار البيضاء 
م ير  قرر  بتاريخ  22/22/222، 
 ENERGIE MECANIQUE شركة 
مممد  بشارع  الكائن   DIGITALE
والتجاري  االداري  املجمع  بوزيان 
ال المة  حي   3 ال5ابق  ب  املبنى 
سيدي عثمان الدار البيضاء ما يلي: 

- حل الشركة
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
برقم  البيضاء  بالدار  التجارية 

782224 بتاريخ  28/22/222
308 P

BRINTEL TRAVAUX SARL   
 RC 3829 9 –IF 24827233

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE  2.222
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL: 26  AVENUE
 MERS SULTAN APPT 23 ETAGE

   01-CASABLANCA
التصفية النهائية

العا6  الجمع  عقد  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ  24/22/222  قرر 

م اهمو الشركة.

  ما يلي :
- التصفية النهائية للشركة  

- التش5يب على السجل التجاري
تم القيا6 باإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء
ملخص من غجل النشر

309 P

LOGISTICS 2020
SARL

رغسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 46، شارع 

الزرق5وني ال5ابق الثالث رقم 6، 
الدار البيضاء

السجل التجاري : 450545
حل الشركة

بموجب ممضر قرار للجمع العا6 
االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح يونيو 

 222 تقرر ما يلي :
للشركة  امل بق  الحل 
م ؤولية  ذات   LOGISTICS 2222

ممدودة.
 ATIF تعيين املكلف بالحل ال يد 

.MUSTAPHA
للشركة  االجتماعي  املقر  تعيين 
شارع   ،46  : للتصفية  كمقر 
 ،6 رقم  الثالث  ال5ابق  الزرق5وني 

الدار البيضاء.
الصالحيات  تخويل  تم  وغخيرا 

إلتما6 اإلجراءات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 
رقم  تمت  2 غأ 25  222 

.788627
310 P

Ste CMAREP SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

راسمالها 100.000درهم 
املقر االجتماعي : 3 زنقة ابن ال الي 
اقامة الوفاء ال5ابق التاني بلفيدير 

البيضاء 
  السجل التجاري 81763

قفل التصفية
العا6  الجمع  عقد  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 4/23/222   قرر 

م اهمو الشركة   مايلي :

تصفية وقفل الشركة من  تمت  
طرف ال يد رشيد  دوس بناني 

تم القيا6 باإليداع القانوني لدى 
كتابة الضبط باملحكمة التجارية  ب 
بتاريخ  4/23/222   البضاء   الدار 

.تمت رقم 768413
ملخص من غجل النشر

311 P

 SAMARA SUD
تأسيــ2 شركــــة ذات امل ؤولية 

املحدودة بم ـاهـم واحــد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،22/28/222 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 .SAMARA SUD : الت ميـــة

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 
امل ؤولية املحدودة بم اهم واحد.

العامة  التجارة   : املوضـــوع 
االستيراد والتصدير.

بيع،  شراء،  تصدير،  استيراد، 
ودوليا  وطنيا  توزيع  ت ويق،  إنتاج، 
نصف  غو  النهائية  املنتجات  لجميع 

املصنعة ... الخ
الضباط،  نادي   : الرئـي ـي  املقـر 

عمارة 22، الشقة رقم 3، العيون،.
الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مق مة إلى 
بالكامل  وتملكها  درهـم   100 فئة 

ال يدة سارة زواوي.
تـ ـير من طــرف ال يدة   : اإلدارة 

سارة زواوي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تمت  بتاريخ  29/28/222 
بالسجل  تسجيلها  وتم   263 /2 
 : التجاري تمت الرقم التمليلي رقم 

.37729
313 P

STE RENGO SUD

SARL AU

 ADRESSE : HAY MY RACHID N° 22

BOUJDOUR

CAPITAL :  2.222 DHS

GSM : 26.6 .39.66. 2

I.C.E : 22 728838222222

R.C :   779 DE LAAYOUNE

C.N.S.S : 93236   - I.F :  8822425

STE YASSER FISH
SARL

تعديل قانوني
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

27 يوليو  222 قرار شركاء ما يلي :

تغيير مقر الشركة املتواجد ب حي 

غ6 ملحار بوجدور إلى املقر الكائن ب 

حي األمان رقم 1 بوجدور.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ بالعيون   االبتدائية 

رقم  تمت  غأ 25  222    2

.2724/2 

313P مكرر

 STE AZOMOROD POUR

 L’INVESTISSEMENT ET

L’ENSEIGNEMENT PRIVE
تفويت حصص

 STE AZOMOROD  : الت مية 

 POUR L’INVESTISSEMENT ET

.L’ENSEIGNEMENT PRIVE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة.

القدس  شارع   : الرئي�سي  املقر 

تجزئة الراحة زنقة املقداد ابن عمر 

رقم 422 العيون.

الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

غأ 25   11 بتاريخ  عادي  الغير 

 222 قرر املشاركون ما يلي :
طرف  من  حصة   500 تفويت 
ال يد  إلى  اللبيك  اجيدة  ال يدة 

جمال سيداتي.
طرف  من  حصة   222 تفويت 
ال يد فهد حيمور إلى ال يد جمال 

امبارك.
طرف  من  حصة   222 تفويت 
ال يد زكرياء الرامي إلى ال يد جمال 

عدنان.
استقالة ال يدة خجيج سعيدة، 
ال يدة الجيدة اللبيك وال يد فهد 

حيمور من منصبهم كم يرين.
عدنان،  جمال  ال ادة  تعيين 
امبارك  وجمال  سيداتي  جمال 

كم يرين للشركة ملدة أير ممددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
بتاريخ 2  غأ 25  222 تمت رقم 

.2723/222 
314 P
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AMARNISS SERVICES
تأسيــ2 شركــــة

بـتاريخ العرفـي  للعقـد   تـبعا 
تـــم وضــع قـوانـيــن  يونيو  222،   2 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 AMARNISS  : الت ميـــة 

 .SERVICES
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة بم اهم واحد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضـــوع 

سواء باملغرب غو خارجه :
استيراد وتصدير جميع  بيع شراء 

املنتوجات الفالحية.
شارع اليزيد رقم   : املقـر الرئـي ـي 

26 املر�سى العيون.
الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مق مة 
ال يد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

سعيد امرين2.
تـ يـير من طــرف ال يد   : اإلدارة 

سعيد امرين2.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
تمت  غأ 25  222   11 بتاريخ 
رقم  2642/222 سجل تجاري رقم 

.37755
315 P

EST GUANDAFA
تأسيــ2 شركــــة

بـتاريخ العرفـي  للعقـد   تـبعا 
تـــم وضــع قـوانـيــن  يونيو  222،   22

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 .EST GUANDAFA : الت ميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضـــوع 

سواء باملغرب غو خارجه :
بنقل  املتعلقة  األنش5ة  جميع 
واملنتوجات  البضائع  وتخزين 

البمرية.
املن5قة   30  : الرئـي ـي  املقـر 

الصناعية مدينة املر�سى العيون.
الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مق مة 
ال يد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

غحمد اجوطط.

تـ يـير من طــرف ال يد   : اإلدارة 
غحمد اجوطط.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تمت  يونيو  222   22 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل    994/222 

.37242
316 P

IGUIDER AGRICOL
تأسيــ2 شركــــة

بـتاريخ العرفـي  للعقـد   تـبعا 
وضــع  تـــم  غأ 25  222،    2
املميزات  ذات  الـشـركة  قـوانـيــن 

الـتاليـة :
 .IGUIDER AGRICOL : الت ميـــة
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضـــوع 

سواء باملغرب غو خارجه :
استيراد وتصدير جميع  بيع شراء 

املنتوجات الفالحية.
الضباط  نادي   : الرئـي ـي  املقـر 

عمارة 2 الشقة 3 العيون.
الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مق مة 
ال يد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

املص5فى بودالية.
تـ يـير من طــرف ال يد   : اإلدارة 

املص5فى بودالية.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
تمت  غأ 25  222    2 بتاريخ 
رقم  222/ 272 سجل تجاري رقم 

.37787
317 P

AYOUR AGRIMAROC
تأسيــ2 شركــــة

بـتاريخ العرفـي  للعقـد   تـبعا 
وضــع  تـــم  غأ 25  222،    2
املميزات  ذات  الـشـركة  قـوانـيــن 

الـتاليـة :
 AYOUR  : الت ميـــة 

 .AGRIMAROC

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  امل ؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضـــوع 

سواء باملغرب غو خارجه :
استيراد وتصدير جميع  بيع شراء 

املنتوجات الفالحية.
املقـر الرئـي ـي : زنقة  ال مراء رقم 

18 العيون.
الرغسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مق مة 
ال يد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

مممد صالح ترفي2.
تـ يـير من طــرف ال يد   : اإلدارة 

مممد صالح ترفي2.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
تمت  غأ 25  222    2 بتاريخ 
رقم  2722/222 سجل تجاري رقم 

.37785
318 P

ABDELILLAH IMMOBILIERE
SARL AU

تأسي2 شركة ذات م ؤولية
ممدودة بشريك وحيد

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
17 يونيو  222 في الدار البيضاء، تم 
تمرير القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  امل ؤولية 

والتي تممل املميزات التالية :
 ABDELILLAH  : الت مية 
ذات  شركة   IMMOBILIERE

م ؤولية ممدودة بشريك وحيد.
الهدف : منعش عقاري.

شارع  ،13  : االجتماعي   املقر 
إقامة  منازيل  تجزئة  املومن  عبد 
الدار   17 شقة   3 طابق   2 دوالنو 

البيضاء.
مدة قيا6 الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسي ها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رغسمال 
 1000 إلى  مق م  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 

موزعة بالكامل على :

 1000 مالكي  اإلله  عبد  ال يد 
حصة.

الت يير واإلمضاء :
ممدودة  أير  ملدة  الشركة  ت ير 

من طرف ال يد عبد اإلله مالكي.
بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

ال يد عبد اإلله مالكي.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر من كل سنة.
باملركز  التسجيل  تم   : التسجيل 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 
تمت سجل  غأ 25  222   5 يو6 

تجاري رقم 2693 2.
319 P

SOCIETE ABIZA COLLAB
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  يوليو  222   27
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ممدودة بالخصائص التالية :
الت مية : غبيزا كوالب.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
م ؤولية ممدودة.

الهدف االجتماعي : غعمال متنوعة 
والبناء.

امل ير الوحيد : زكرياء ال5اهري.
الرغسمال : 100.000 درهم.

: شارع مممد  العنوان االجتماعي 
 43 عمارة  الركراكي  هللا  عبد  بن 

الشقة 1 العرفان الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  رقم 

التجارية بالرباط 24299 .
319P مكرر 

STE BROS CACH
SARL

تأسي2 شركة
وضع  يوليو  222   7 بتاريخ  تم 
قانون منظم لشركة ذات امل ؤولية 

املحدودة باملميزات التالية :
 STE BROS CACH  : الت مية 

SARL
الهدف : وسيط في تمويل األموال 

والخدمات املالية.
الخير،  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
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56، مركز رغس العين، الرحامنة  رقم 
العين  رغس  بوعثمان،  سيدي 

الرحامنة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

22 فبراير  222.
 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
درهم مق م على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :
ال يد هوان يوسف : 500 حصة.

سلوى الزندي : 500 حصة.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر.
ال يد  طرف  من  ت ير   : اإلدارة 

هوان يوسف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غأ 25   11 االبتدائية بنجرير يو6 

 222 تمت رقم  322/222.
320 P

STE JASSAN AGRI
SARL

تأسي2 شركة
وضع  يونيو  222   23 تم بتاريخ 
قانون منظم لشركة ذات امل ؤولية 

املحدودة باملميزات التالية :
 STE JASSAN AGRI  : الت مية 

SARL
الهدف : 

غعمال غو تشييد متنوعة.
مفاوض.

التربة  زراعة   : الزراعية  األعمال 
وتق يمها وحرثها وقهرها.

: دكتور الشاوي،  املقر االجتماعي 
رقم 168، تماللت، قلعة ال راأنة.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 
22 فبراير  222.

 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
درهم مق م على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :
وح ن  الحيط  بو  جمال  ال يد 

النكاكشة 1000 حصة.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر.
ال يد  طرف  من  ت ير   : اإلدارة 

جمال بو الحيط وح ن النكاكشة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يو6  ال راأنة  لقلعة  االبتدائية 
رقم  تمت  غأ 25  222   11

.322/222 
321 P

 STE BOUCETA FAOUZI
CARS
SARL

تأسي2 شركة
غأ 25  222    2 بتاريخ  تم 
ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 
باملميزات املحدودة   امل ؤولية 

التالية :
 STE BOUCETA  : الت مية 

FAOUZI CARS SARL
بدون  سيارات  تأجير   : الهدف 

سائق.
بوستة،  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
قلعة  الع5اوية،  بلدية   22 رقم   ،2

ال راأنة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

22 فبراير  222.
 100.000  : االجتماعي  الرغسمال 
درهم مق م على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :
ال يد مممد عبد الل5يف فوزي 

1000 حصة.
من فاتح يناير إلى   : ال نة املالية 

31 دي مبر.
طرف  من  ت ير   : اإلدارة 
ومممد  فوزي  الرحيم  عبد  ال يد 

عبد الل5يف فوزي م ير م اعد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يو6  ال راأنة  لقلعة  االبتدائية 
رقم  تمت  غأ 25  222    2

.324/222 
322 P

SALAFIN
شركة م اهمة ذات مجل2 الرقابة 

ومجل2 اإلدارة الجماعية
يبلغ رغسمالها : 922.  2.4 3 درهم
املقر االجتماعي : زينيت مليلنيو6 

العمارة 8 سيدي معروف
الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 8843

تجديد مدة مها6 غعضاء مجل2 
اإلدارة الجماعية ورئي2 مجل2 

اإلدارة الجماعية
بمقت�سى مداوالت مجل2 الرقابة 
تجديد  تم  غبريل  222،    2 بتاريخ 
اإلدارة  مجل2  غعضاء  مها6  مدة 
مجل2  ورئي2  الحاليين  الجماعية 
سنوات  6 ملدة  الجماعية   اإلدار 

مالية :
الشرقاوي،  عزيز  سيدي  ال يد 

رئي2 مجل2 اإلدارة الجماعية.
عضو  الراأوي،  مممد  ال يد 

مجل2 اإلدارة الجماعية.
عضو  الصبيحي،  مممد  ال يد 

مجل2 اإلدارة الجماعية.
ال يد املهدي ابن الكبير االمراني، 

عضو مجل2 اإلدارة الجماعية.
بانعقاد  مهامهم  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العامة  الجمعية 
في املنهية  املالية  ال نة   ح ابات 

31 دي مبر 2226.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
غأ 25    2 بتاريخ  البيضاء، 

 222، تمت رقم  78973.
من غجل التلخيص والنشر
مجل2 اإلدارة الجماعية

323 P

ALGUES DU MAROC
ALGOMAR

شركة ذات م ؤولية ممدودة
في طور التصفية

يبلغ رغسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 29 شارع العلويين

رقم 14، 2222  - الرباط
السجل التجاري بالرباط

رقم  22 2 
التصفية النهائية للشركة

فاتح  بتاريخ  مداوالت  بمقت�سى 
يوليو  222، وبعد االطالع على تقرير 
املصفي، قررت الجمعية العامة أير 

العادية :

التصفية  ح اب  على  املوافقة 
تصفية  رصيد  عنه  والناتج  النهائية 
درهم،   88.232,22 قدره  سلبي 
مبالغ  غي  سداد  عد6  وقررت 
للحصص وعد6 إجراء غي تخصيص. 

إعالن القفل النهائي للتصفية ؛
إبراء ذمة املصفي في إطار مهامه ؛

ووثائق  وغوراق  دفاتر  إيداع 
سكرتارية  لدى  املصفاة  الشركة 
في  غو  بالرباط  التجارية  املحكمة 
املحكمة  تعينه  آخر  آمن  مكان  غي 

املذكورة.
سيتم اإليداع   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط.

من غجل التلخيص والنشر

املصفي

324 P

TRAITEUR BAB ACHORAFA
SARL AU

AU CAPITAL, DE  22 222 DHS
22 KISSARIAT AHMED KREIM, 
ANGLE RUE OMAR SLAOUI ET 
ABDERRAHMAN CHANGUITI , 

KEBIBAT RABAT      .
RC  36243

الغير  العا6  الجمع  بمقت�سى 
يوليوز   05 بتاريخ  املنعقد  و  العادي 
قرر الشريك الوحيد لشركة     222 

.TRAITEUR BAB ACHORAFA
ما يلي  :

- نقل املقر االجتماعي للشركة الى 
التالي:  الجديد  العنوان  سال  مدينة 
سانية   1 رقم  ممل  مكرر   49 رقم 

بلقادي سال.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت  بالرباط بتاريخ   29.28.222  

عدد 116741.
325 P

ZINE TOURS
SARL AU

AU CAPITAL, DE 3 222 222 DHS
 RUE TARGA 222, IMM N°
 9, MAGASIN N° 3 NAHDA

.YOUSSOUFIA  RABAT
RC :    279

الغير  العا6  الجمع  بمقت�سى 
يوليوز   27 بتاريخ  املنعقد  و  العادي 
قرر الشريك الوحيد لشركة     222 

.ZINE TOURS
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ما يلي  :

- نقل املقر االجتماعي للشركة الى 

مدينة تمارة بالعنوان الجديد التالي : 

تجزئة مصرور 2 رقم 26  تمارة  .

بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت    2  28.222 . بالرباط بتاريخ  

عدد 116803.

326 P

STE MEDENT
SARL

الحل املبكر للشركة

السجل التجاري 226622 

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يوليو   8 أير العادي و املنعقد بتاريخ 

 222 تقرر ما يلي. :

الحل املبكر للشركة.

تعيين مصفي للشركة في شخص 

ال يد الب كالي مروان.

شارع  في  التصفية  مقر  تعيين 

عمارة   8 موالي احمد الوكيلي شقة 

30 ح ان الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت رقم  سبتمبر  222   8. بتاريخ  

.  6739

327 P

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- س5ات

M-AZ PROMO  SARL AU 
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببرشيد   بتاريخ   27/27/222  

ذات  لشركة  األسا�سي  النظا6  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  امل ؤولية 

والتي تممل الخصائص   التالية :

  الت مية  :    

M-AZ PROMO  SARL AU 

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

امل ؤولية املحدودة لشريك وحيد.

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

وتصدير مواد البناء.

رغس املال: حدد رغسمال الشركة 
بمبلغ 100.000 درهم في يد 

- مريم عزراوي 100.000 درهم 
من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسي2 النهائي.
 31 يناير إلى   1 من  ال نة املالية: 

دي مبر من كل عا6.
شارع سالمة   29 املقر االجتماعي: 

مو�سى برشيد 
الت يير  حق  غع5ي  الت يير: 
أير  ملدة  عزراوي   مريم  لل يدة: 

ممددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تمت رقم  892/222 كما تم تسجيل 
بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 

 28/27/222 تمت عدد 15451.
1 C

 MAACH-TRAV
شركـة ممدودة امل ؤولية

 ذات شريك وحيد
رغسمالها 2.222.222 درهم

املقر االجتماعي: 108،  اقامة نور 
الجديدة، عمارة A5، الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

8797
رفع رغسمال شركـة

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 06 بتاريخ  اعاله،  املذكورة  للشركة 

يوليوز  222، تقرر ما يلي:
الرفع من رغسمال الشركة املعنية 
لينتقل  درهم   1.000.000 بمبلغ 
درهم   2.222.222 مبلغ   من  بدلك 
بخلق  درهم،   3.000.000 مبلغ  الى 
10.000 حصة اجتماعية بقيمة 100 
درهم للحصة االجتماعية الواحدة في 
عبد  ال يد  الوحيد  الشريك  اسم 

الل5يف معاش.
االسا�سي  القانون  صياأة  اعادة 

للشركة اثر تغيير الفصل ال ابع.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

9  يوليوز  222 تمت رقم 26763.
خالصة وبيان

2 C

 EATMEAT
انشاء فرع تابع لشركة

شركـة ممدودة امل ؤولية 

رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: الجماعة القروية 

زاوية ساي2 ساحل ، سيدي 

اسماعيل، اقليم الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

 6982

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يونيو  222،   16 بتاريخ  االستثنائي 

اعاله  املذكورة  الشركة  شركاء  قرر 

ما يلي:

- انشاء فرع تابع للشركة بالعنوان 

 32 الق5عة  البيضاء،  الدار   : التالي 

 ،CFCIM الحضيرة الصناعية   ،33 و 

اوالد صالح.

الفتاح  عبد  ال يد  ت مية   -

 Fondé de  ( عمار وكيال لهدا الفرع 

(pouvoirs

- منح حامل اصل هدا املحضر او 

نسخة منه للقيا6 بإجراءات االشهار 

املعمول بها في هدا املجال.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

15 يوليوز  222 تمت رقم 26748.
خالصة وبيان

3 C

 EATMEAT
انشاء فرع تابع لشركة

شركـة ممدودة امل ؤولية 

رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: الجماعة القروية 

زاوية ساي2 ساحل ، سيدي 

اسماعيل، اقليم الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

 6982

العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 

يونيو  222،   24 بتاريخ  االستثنائي 

اعاله املذكورة  الشركة  شركاء   قرر 

 ما يلي:

- انشاء فرع تابع للشركة بالعنوان 

التالي : الدار البيضاء، الق5عة 9  ، 

اوالد   ،CFCIM الصناعية  الحضيرة 

صالح.

الفتاح  عبد  ال يد  ت مية   -

 Fondé de  ( عمار وكيال لهدا الفرع 

(pouvoirs

- منح حامل اصل هدا املحضر او 

نسخة منه للقيا6 بإجراءات االشهار 

املعمول بها في هدا املجال.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

15 يوليوز  222 تمت رقم 26749.
خالصة وبيان

4 C

 SAFA AND BEYOND

تأسي2 شركـة
شركـة ممدودة امل ؤولية 

رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: ممل تجاري بشارع 

التمرير، رقم 9  ، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

18467

بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 

 05 مسجل بتاريخ  يونيو  222،   30

القانون  إعداد  تم  يوليوز  222، 

األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

باملميزات التالية:

ممدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

امل ؤولية.

 ت مية الشركة :

» SAFA AND BEYOND «

أـرض الشركة: 

املواد و املعدات شبه  بيع و شراء 

ال5بية.

عنوان املقر االجتماعي:

ممل تجاري بشارع التمرير، رقم 

9  ، الجديدة. 
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ممدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 

إلى  مق م  درهم   100.000 في 

1000   حصة اجتماعية بقيمة 100 

على  الواحدة موزعة  للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي: 

 500 بيدوري:  ح ناء  ال يدة   -

حصة اجتماعية.

 500 بيدوري:  مروان  ال يد   -

حصة اجتماعية.

وت يرها  الشركة  تدير  الت يير: 

ح ناء  ال يدة  ممدودة  أير  ملدة 

الوطنية  للب5اقة  الحاملة  بيدوري 

.M233922 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

27 يوليوز  222 تمت رقم 26777.
خالصة وبيان

5 C

 HANDSHAKE

 CONSTRUCTION

تأسي2 شركـة
شركـة ممدودة امل ؤولية 

رغسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: امللك امل مى  

ن يمة  42 ، درب بركاوي، تجزئة 

رياض ب، الشقة رقم 15، ال5ابق 

الرابع،  الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:

18365

بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 

 15 مسجل بتاريخ  يونيو  222،   07

القانون  إعداد  تم  يونيو  222، 

األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

باملميزات التالية:

ممدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

امل ؤولية.

ت مية الشركة :

 HANDSHAKE«

« CONSTRUCTION

أـرض الشركة: 
العقاري لإلنعاش   مقاولة 

التزليج مواد  وبيع  البناء  اشغال  و    
  و تجهيزات الصرف الصحي .

عنوان املقر االجتماعي:
 ،« 42 ن يمة   « امل مى  امللك 
درب بركاوي، تجزئة رياض ب، الشقة 

رقم 15، ال5ابق الرابع،  الجديدة. 
ممدد  املبلغ  الشركة:  رغسمال 
إلى  مق م  درهم   100.000 في 
1000   حصة اجتماعية بقيمة 100 
على  الواحدة موزعة  للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي: 
 500 مفتي:  عزالدين  ال يد   -

حصة اجتماعية.
- ال يدة كريمة مفتي: 500 حصة 

اجتماعية.
وي يرها  الشركة  يدير  الت يير: 
عزالدين  ال يد  ممدودة  أير  ملدة 
الوطنية  للب5اقة  الحامل  مفتي 

.BE26 222 للتعريف رقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

05 يوليوز  222 تمت رقم 26682.
خالصة وبيان

6 C

املركز الجهوي لالستثمار 

جهة الدار البيضاء- س5ات

HAJA-AMINA  SARL AU 
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
بال والم  بتاريخ  2/27/222  
ال5ريفية تم وضع النظا6 األسا�سي 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  لشركة 
لشريك وحيد والتي تممل الخصائص   

التالية :
الت مية  :    

HAJA-AMINA  SARL AU 
ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

امل ؤولية املحدودة لشريك وحيد
الهدف االجتماعي: م5عم

رغس املال: حدد رغسمال الشركة 
بمبلغ 100.000 درهم في يد 

- جواد املشرع 100.000 درهم .

من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 
التأسي2 النهائي.

 31 يناير إلى   1 من  ال نة املالية: 
دي مبر من كل عا6.

دوار الكروشيين  املقر االجتماعي: 
جماعة ال والم ال5ريفية برشيد

الت يير  حق  غع5ي  الت يير: 
أير  ملدة  املشرع   جواد  لل يد: 

ممددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تمت رقم  926/222 كما تم تسجيل 
بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 
 22/27/222 تمت عدد 15511.    
7 C

 JAWHARI
تأسي2 شركـة

شركـة ممدودة امل ؤولية 
ذات شريك وحيد 

رغسمالها 40.000.00  درهم
املقر االجتماعي: ملكية حي الفرح، 
29، ال5ابق االر�سي، كراج رقم 2، 

الجديدة.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

 6283
بمقت�سى عقد عرفي ممرر بتاريخ 
 28 مسجل بتاريخ  يونيو  222،   22
القانون  إعداد  تم  يونيو  ، 222 
األسا�سي لشركة ممدودة امل ؤولية 

باملميزات التالية:
ممدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

امل ؤولية دات شريك وحيد. 
» JAWHARI« :.ت مية الشركة

أـرض الشركة:  اصالح ميكانيكي 
وكهربائي لجميع انواع املركبات.

عنوان املقر االجتماعي : ملكية حي 
كراج  االر�سي،  ال5ابق   ،29 الفرح، 

رقم 2، الجديدة.
ممدد  املبلغ   : الشركة  رغسمال   
   400 40.000.00 درهم مق م إلى  في 
 100.00 بقيمة  اجتماعية  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريك الوحيد :
 400 جوهري:  رفيق  ال يد   -

حصة اجتماعية.

وي يرها  الشركة  يدير   : الت يير 
رفيق  ال يد  ممدودة   أير  ملدة 
الوطنية  للب5اقة  الحامل  جوهري 

.M273226 للتعريف رقم
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 

08 يوليوز  222 تمت رقم 26727.
خالصة وبيان

8 C

STE ASSOFI SMART HOME
تعديالت

شركـة ممدودة امل ؤولية 
رغسمالها 100.000.00  درهم

املقر االجتماعي: 5، شارع عبد هللا 
بن ياسين، عمارة »بلدون»، ال5ابق 

الخام2، رقم 5، الدار البيضاء.
 رقم التقييد في السجل التجاري:

478813
العا6  الجمع  ممضر  بمقت�سى 
مايو  222،    9 بتاريخ  االستثنائي 
اعاله  املذكورة  الشركة  شريكا  قرر 

ما يلي:
املصادقة على تفويت 222 حصة 
 ASSOFI اجتماعية في ملكية ال يد 
 MICHAEL TIDIANE N’GORA
 HAFSATOU ال يدة  لفائدة 

.SINAN
القانون   7 و   6 االفصلين  تغيير 
هدا  نتيجة  للشركة  االسا�سي 

التفويت.
اضافة نشاط » استيراد-تصدير»
مختلفة  اشغال   « نشاط  الغاء 
كنشاط رئي�سي مع  و اشغال البناء» 
االحتفاظ به ضمن اأراض الشركة. 
القانون االسا�سي  اعادة صياأة  

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تمت  يوليوز  222   05 بتاريخ 

.24832
خالصة وبيان

9 C
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

GENIAL CASH
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 22222،

ERRACHIDIA MAROC

GENIAL CASH شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 05 

تجزئة البلدية الرشيدية - 22222 

الرشيدية املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 يوليوز  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - تجزئة البلدية الرشيدية   05 »رقم 
»رقم  إلى  الرشيدية املغرب»   22222

05 تجزئة البلدية الرشيدية - 22222 

الرشيدية  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 360.

1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

JAOUDATTE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 22222،

ERRACHIDIA MAROC

JAOUDATTE  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 754 

موالي علي الشريف الرشيدية  - 

22222 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت ال يد )ة) مممد شنيكري  
 100 حصة اجتماعية من غصل   50
حصة لفائدة  ال يد )ة) عبد ال ال6  

ايت ايتو بتاريخ 26 يوليوز  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 360.

2I

KONDÉBRANDS

KONDÉBRANDS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

KONDÉBRANDS
7 مجمع قواسم عمارة 7 طابق 3 
رقم 239 بوبنا ، 92222، طنجة 

املغرب
KONDÉBRANDS  شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 مجمع 
قواسم عمارة 7 طابق 3 رقم 239 

بوبنا - 92222 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118871

 22 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KONDÉBRANDS
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
عن  نيابة  للبضائع  والدولي  املحلي 

الغير.

7 مجمع   : عنوان املقر االجتماعي 

 239 رقم   3 طابق   7 قواسم عمارة 

بوبنا - 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 300   : بوب2  سليمان  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوب2  سليمان  ال يد 

حي املجاهدين تجزئة الفتح رقم 42   

92222 طنجة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  بوب2  سليمان  ال يد 

حي املجاهدين تجزئة الفتح رقم 42   

92222 طنجة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244884.

3I

نوألب

ILYASS PRO-

ALIMENTATION

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

نوألب

شقة 7 ، طابق4  تق يم ريزانا 

مبروكة طريق غكوراي مكناس ، 

50000، مكناس املغرب

 ILYASS PRO-ALIMENTATION

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قي ارية 

الجنوب دكان رقم 22 سكاكين 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222   05

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ILYASS : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.PRO-ALIMENTATION

التغدية   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العامة.

قي ارية   : عنوان املقر االجتماعي 

سكاكين   22 رقم  دكان  الجنوب 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد الياس الشريف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد الياس الشريف عنوانه)ا) 

االيوبي  الدين  صالح  زنقة   33 رقم 

مكناس   50000 مكناس  الرياض 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد الياس الشريف عنوانه)ا) 

االيوبي  الدين  صالح  زنقة   33 رقم 

مكناس   50000 مكناس  الرياض 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3629.

4I
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ANNBO

AZUR INVEST
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

ANNBO

62، شارع مممد الخام2 ال5ابق 

األول رقم 6 ، 92222، طنجة 

املغرب

AZUR INVEST شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

العشاق و زنقة الدار البيضاء إقامة 

أرناطة ال5ابق االول رقم 39 - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29222

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   14 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

رغسمالها  مبلغ    AZUR INVEST

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي زاوية زنقة العشاق و زنقة 

إقامة أرناطة ال5ابق  الدار البيضاء 

االول رقم 39 - 92222 طنجة املغرب 

نتيجة ل : غزمة نشاط.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
البيضاء  الدار  زنقة  و  العشاق  زنقة 

إقامة أرناطة ال5ابق االول رقم 39 

- 92222 طنجة املغرب. 

و عين:
ط5ري  ال تار    عبد  ال يد)ة) 

ابن  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا)  و 

ع5ية رقم 2  92222 طنجة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 29 7.

5I

ANNBO

CITY CENTER TRADE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

ANNBO

62، شارع مممد الخام2 ال5ابق 

األول رقم 6 ، 92222، طنجة 

املغرب

CITY CENTER TRADE  شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 118 

شارع مممد بن عبد هللا، إقامة 
زيد ال5ابق االول رقم 22 - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28 23

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز  222 تقرر حل 

 CITY شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها  مبلغ     CENTER TRADE

مقرها  وعنوان  درهم   2.222.222

118 شارع مممد بن عبد  اإلجتماعي 

هللا، إقامة زيد ال5ابق االول رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب نتيجة ل : ازمة 

نشاط.

 118 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

إقامة  هللا،  عبد  بن  مممد  شارع 
 92222  -  22 زيد ال5ابق االول رقم 

طنجة املغرب. 

و عين:
ط5ري  سالم   مممد  ال يد)ة) 

ابن  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا)  و 

92222 طنجة املغرب  عشير رقم 22 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7108.

6I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

YM2A SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

ال5ابق الرابع شقة رقم 10 ب مبنى  

رقم 30 مكان فرحات حشاد شارع 

ح ن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكناس املغرب

YM2A SARL  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

 APPT N وعنوان مقرها اإلجتماعي

  2 B 4EME ETAGE SIS IMM N

 32 PLACE FARAHAT  HACHAD

 AV  HASSAN II VN  22222

MEKNES MAROC

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   22

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 YM2A : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

. SARL

التجار في   : أرض الشركة بإيجاز 

املالب2 الجاهزة 

املقايضة 

االستيراد والتصدير.

 APPT N  : عنوان املقر االجتماعي 

 10 B 4EME ETAGE SIS IMM N 30

  PLACE FARAHAT  HACHAD AV

 HASSAN II VN  50000 MEKNES

.MAROC

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 ZAINEB MEZYANE ال يدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  2.222

للحصة .
 ANASS HAJJI :  2.222 ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ZAINEB MEZYANE ال يدة 
 RESID NOURIA 2 IMM (عنوانه)ا
  1 APPT 6 LAPATROUILLEUSE

.50000 MEKNES MAROC
عنوانه)ا)   ANASS HAJJI ال يد 
 RIAD ISMAILIA TRANCHE K N°
 2   AIT OUALLAL AIN ORMA

.50000 MEKNES MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
 ZAINEB MEZYANE ال يدة 
 RESID NOURIA 2 IMM (عنوانه)ا
  1 APPT 6 LAPATROUILLEUSE

50000 MEKNES MAROC
عنوانه)ا)   ANASS HAJJI ال يد 
 RIAD ISMAILIA TRANCHE K N°
 2   AIT OUALLAL AIN ORMA

50000 MEKNES MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3662.
7I

INFOPLUME

BAHIDA EVENTS EXPRESS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

INFOPLUME
49  شارع مممد الخام2 اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 
املغرب

  BAHIDA EVENTS EXPRESS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر ابن العاص ال5ابق الثالث رقم 
26 - طنجة طنجة 92222 طنجة 

املغرب.
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تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96823
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 يوليوز  222 تم تعيين 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
املنصوري عبد الرحيم كم ير وحيد

تبعا لقبول استقالة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   04 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 2-7266 2422.
8I

zarkal & associés

BIG DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

BIG DISTRIBUTION
شركة ممدودة امل ؤولية راسمالها 

000 300 2 درهم
22 ، اقامة نصر هللا طابق 1 شقة 

2، شارع 2 مارس الدار البيضاء
السجل التجاري 22227 

ممضر  غحكا6  بموجب 
بتاريخ  للشركاء  الجماعية  القرارات 
و  22/26/222    6/  /2222
 ، BIG DISTRIBUTION sarl لشركة

تقرر ما يلي:
غسهم  جميع  نقل  تأكيد   •
 ELECTRODOMESTICOS شركة 
شركة  لصالح   TAURUS، S.L
 TAURUS APPLIANCES

INTERNATIONAL، S.L
لصالح  سهم   8282 بيع   •
 TAURUS APPLIANCES شركة 
بال يد  ممثلة   INTERNATIONAL

Joan BASAGANA CUBERES
• استقالة ال يد الح ين يوزلين 

من مهامه كم ير للشركة
جوان  ال يد  تعيين  تأكيد   •
الباقي  وعبد  كوبيري2  باساجانا 
مديرين  عبيدة  وغمين  يوسف 
قابلة  سنوات   3 ملدة  مشاركين 

للتجديد
 UBRIC راؤول  ال يد  تعيين   •
رقم  اإلسباني  ال فر  جواز  حامل 
قابلة  سنوات   3 ملدة   PAK242492

للتجديد
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   •
إلى شركة ذات م ؤولية ممدودة مع 

م اهم واحد
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية للدار البيضاء، يو6 4 أشت 

 222 تمت رقم 789229
9I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

TEZIAR IMPORT EXPORT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR  2 ،
93 22، FNIDEQ MAROC

 TEZIAR IMPORT EXPORT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

كندي ة العليا شارع املوحدين رقم 
63 - 22 93 الفنيدق املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    2
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEZIAR IMPORT EXPORT
أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
األجهزة  األحذية،  الجاهزة،  املالب2 
اإلضاءة  العقاقير،  غدوات  املنزلية، 

وغضواء كاشفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كندي ة العليا شارع املوحدين رقم 

63 - 22 93 الفنيدق املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

4.000.000 درهم، مق م كالتالي:

  : الغزاوي  الرزاق  عبد  ال يد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   4.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الغزاوي  الرزاق  عبد  ال يد 

مدريد   28222 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

الغزاوي  الرزاق  عبد  ال يد 

مدريد   28222 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت5وان  بتاريخ 28 يوليوز 

 222 تمت رقم 3138.

10I

fidulimar

GREEN TRAVAUX MAROC

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

fidulimar

 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 42222،

OUARZAZATE MAROC

 GREEN TRAVAUX MAROC

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلغيزي  

فينت - 45000 ورزازات املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN TRAVAUX MAROC

استغالل   : أرض الشركة بإيجاز 

املعادن

االشغال  و  البناء  في  مقاول 

املختلفة 

تاجر

مقاول في عمليات الغرس و اصالح 

و  املراكن  و  الخضراء  الفضاءات 

االزقة.

بلغيزي    : االجتماعي  املقر  عنوان 

فينت - 45000 ورزازات املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يدة كوثر الع5اوي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة كوثر الع5اوي  عنوانه)ا) 

دوار تاجدة ترميكت 45000 ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة كوثر الع5اوي  عنوانه)ا) 

دوار تاجدة ترميكت 45000 ورزازات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 22 يوليوز 

 222 تمت رقم 450.

11I
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FIDUCIAIRE BILAL

SKY STRUCTURE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 22222، MEKNES

maroc

SKY STRUCTURE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة تليال 

رقم 7 مرجان 2 - 50000 مكناس 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45335

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  يونيو  222  املؤرخ في  2 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رغسمالها    SKY STRUCTURE

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

7 مرجان  اإلجتماعي تجزئة تليال رقم 

2 - 50000 مكناس املغرب نتيجة ل 

: عجز مالي.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تليال رقم 7 مرجان 2 املغرب 50000 

مكناس املغرب. 

و عين:

ال يد)ة) ان2  بضعة و عنوانه)ا) 

7 مرجان 2 50000  تجزئة تليال رقم 

مكناس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تليال رقم 7 مرجان 2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم  26.

 2I

FICASUD

SERENITY DAYS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 42222، MARRAKECH

MAROC
SERENITY DAYS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملكية 

كولف املعدة املدينة 3 رياض رقم 
29 مدينة الزيتون مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 22247
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2222 يناير   29
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERENITY DAYS
الكراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املؤثث.
ملكية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  رياض   3 املدينة  املعدة  كولف 
 40000  - 29 مدينة الزيتون مراكش 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 Ep BUCCAU(ROYER (  ال يدة
CATHERINE SERGINE  :  22 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 BUCCAU JEAN-PIERRE ال يد 
حصة   ARTHUR MAURICE :  22

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Ep BUCCAU(ROYER (  ال يدة
عنوانه)ا)    CATHERINE SERGINE
 Rue Villaret de Joyeuse 75001 ,1

.75001 PARIS FRANCE
 BUCCAU JEAN-PIERRE ال يد 
 ,1 عنوانه)ا)   ARTHUR MAURICE
 Rue Villaret de Joyeuse 75001

.75001 PARIS FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
 Ep BUCCAU(ROYER (  ال يدة
عنوانه)ا)    CATHERINE SERGINE
 Rue Villaret de Joyeuse 75001 ,1

75001 PARIS FRANCE
 BUCCAU JEAN-PIERRE ال يد 
 ,1 عنوانه)ا)   ARTHUR MAURICE
 Rue Villaret de Joyeuse 75001

75001 PARIS  FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   30 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2222 تمت رقم 9 2   .
13I

DINORTEX SARL

AFOLAX SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

AFOLAX SARL-AU
تجزئة العزيزية شارع اململكة العربية 
ال عودية ال5ابق الثالث رقم 22 ، 

92262، طنجة املغرب
AFOLAX SARL AU  شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

ال عودية ال5ابق الثالث رقم 22 - 
92262 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AFOLAX SARL AU

أرض الشركة بإيجاز : - بيع مواد 

التنظيف.

- بيع مواد التشحيم ومشتقاتها.

- استيراد وتصدير.

املواد  غنواع  جميع  وبيع  شراء   -

غو  ال يارات  غو ق5ع أيار  الغذائية 

غو  امللحقات  غو  الصلة  ذات  األجزاء 

أيرها.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

 -  22 ال عودية ال5ابق الثالث رقم 

92262 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

املهادي  ع5يف  احمد  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املهادي  ع5يف  احمد  ال يد 

عنوانه)ا) مجمع ديار طنجة مجموعة 

 2 رقم  ال فلي  ال5ابق   8 عمارة   7

92262 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

املهادي  ع5يف  احمد  ال يد 

عنوانه)ا) مجمع ديار طنجة مجموعة 

 2 رقم  ال فلي  ال5ابق   8 عمارة   7

92262 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242276.

14I
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FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

TRADER BOX
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 22622،

Casablanca Maroc

TRADER BOX شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد ال ادس  رياض ال ال6 رقم 

 2  شقة رقم 6 املحمدية - 22622  

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24 77

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  يونيو  222   26 املؤرخ في 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

  TRADER BOX الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

رياض ال ال6 رقم  مممد ال ادس  

 2  شقة رقم 6 املحمدية - 22622  

عد6   : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية 

تمقيق الهدف..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - املحمدية   3 الرقم   3 رياض ال ال6 

22622 املحمدية املغرب. 

و عين:

قبى و  ابراهيم زكرياء   ال يد)ة) 

 3 ال ال6  رياض  تجزئة  عنوانه)ا) 

الرقم 3 املحمدية 22622  املحمدية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ممل  و  املخابرة  ممل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

 3 الرقم   3 ال ال6  رياض  تجزئة   :

املحمدية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 1710.

15I

SUD EST CONSEIL

ALI BERBER

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt  6,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

42 32، Marrakech maroc

ALI BERBER شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

األر�سي الرقم 649 تجزئة امل ار  - 

40100 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

117507

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   29

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ALI  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERBER

إدارة   1-  : أرض الشركة بإيجاز 

العقارات.

املنتجات  وتصدير  استيراد   2-

الصناعة التقليدية.

-3 نشاط وكالة الدعاية واإلعالن.

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تجزئة امل ار    649 األر�سي الرقم 

40100 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

 500   : ال يد الكرومي عز الدين 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مممد  مكناوي  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  عز  الكرومي  ال يد 
رقم 242   03 تجزئة سيبع  عنوانه)ا) 

سيبع 40050 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  مممد  مكناوي  ال يد 
 1 7 بلوك ن الشقة  ملحاميد9 األمان 

غسكجور 40150 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الدين  عز  الكرومي  ال يد 
رقم 242   03 تجزئة سيبع  عنوانه)ا) 

سيبع 40050 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
03 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26234 .
16I

مصلح الوزاني

RIFAI TRANS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

مصلح الوزاني
سيدي بورمانة شارع الشهيد عبد 
هللا اليعقوبي رقم 11 ، 22 92، 

القصر الكبير املغرب
RIFAI Trans شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
سل5ان سوق ال5لبة القصر الكبير - 

22 92 القصر الكبير املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   14

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 RIFAI  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.Trans

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

النقل  الغير،  لح اب  األشخاص 

وتنظيم  ال5رود  نقل  املدر�سي، 

الرحالت.

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 

سل5ان سوق ال5لبة القصر الكبير - 

22 92 القصر الكبير املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 70.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد ياسر الرفاعي :  700 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرفاعي  ياسر  ال يد 

 ،3 شقة  الكبير،  القصر  زنقة   ، 2

الرباط ح ان 2222  الرباط ح ان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  الرفاعي  باسر  ال يد 

 ،3 شقة  الكبير،  القصر  زنقة   ، 2

الرباط ح ان 2222  الرباط ح ان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

يوليوز  222 تمت رقم 494.

17I
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FIGESEC SARLAU

IVO INFINITE LABO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N° 7 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 2 ،

42 62، MARRAKECH MAROC

ivo infinite labo شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

االندل2 شقة رقم 10 مذخل-ب- 
زنقة يوأوزالفيا جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ivo  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.infinite labo

-1صانع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االص5ناعية- األسنان  غجهزة وق5ع 

2-املتجر بالتفصيل في غجهزة وق5ع 

االص5ناعية3--االستيراد  األسنان 

والتصدير.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مذخل-ب-   10 رقم  شقة  االندل2 
 - مراكش  جليز  يوأوزالفيا  زنقة 

40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

6.ماث  ششيدهار  ال يد 
 SHASHIDHAR M.MATH :  222

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
6.ماث  ششيدهار  ال يد 
 SHASHIDHAR M.MATH
إقامة االندل2 شقة رقم  عنوانه)ا) 
10 مذخل-ب- زنقة يوأوزالفيا جليز 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
6.ماث  ششيدهار  ال يد 
 SHASHIDHAR M.MATH
إقامة االندل2 شقة رقم  عنوانه)ا) 
10 مذخل-ب- زنقة يوأوزالفيا جليز 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26623 .
18I

OUTSOURCING ADVISORY

SINCERITE BATIMENT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22222، 47

CASABLANCA MAROC
SINCERITE BATIMENT  شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 ، 
بوليفارد دانفا شارع كلوس دي 

بروفان2 ، ال5ابق 9 شقة ب 108 
22422 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   23
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SINCERITE BATIMENT

شركة   •  : بإيجاز  أرض الشركة 

الترويج العقاري وإنشاء املباني

وشبكات  البناء  غعمال  كافة   •

.(V.R.D( ال5رق املختلفة

الخشب  نجارة  غعمال  جميع   •

من  والتعاقد  والتصنيع  واألملنيو6 

النجارة  الباطن واملعالجة ومنتجات 

بشكل عا6..

 ،  75  : االجتماعي  املقر  عنوان 

دي  كلوس  شارع  دانفا  بوليفارد 

 108 شقة ب   9 ال5ابق   ، بروفان2 

22422 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد بوماليك بوشعيب :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشعيب  بوماليك  ال يد 

 n 9  بوليفارد واد درعه عنوانه)ا) 

الدار   22422 غولفا  واي  جروب 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

بوشعيب  بوماليك  ال يد 

 n 9  بوليفارد واد درعه عنوانه)ا) 

الدار   22422 غولفا  واي  جروب 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تمت رقم -.

 9I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

ALL TRAVAUX DIVERS
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

ال5ابق الرابع شقة رقم 10 ب مبنى  

رقم 30 مكان فرحات حشاد شارع 

ح ن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكناس املغرب

ALL TRAVAUX DIVERS شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

االر�سي رقم 60 زنقة 38 تاركة 

الجديدة  - 22222 الراشيدية 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   23

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ALL  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX DIVERS

االشغال   : أرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء .

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تاركة   38 زنقة   60 رقم  االر�سي 

الراشيدية   22222  - الجديدة  

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
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ال يد اسامة العبدالوي :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العبدالوي  اسامة  ال يد 
عنوانه)ا) رقم 222 تجزئة موالي علي 
الشريف  22222 الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن م يري الشركة:

العبدالوي  اسامة  ال يد 
عنوانه)ا) رقم 222 تجزئة موالي علي 

الشريف 22222 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم -.
22I

RAOD PROMOTION

PROMO CHEK
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

PROMO CHEK
47.شارع يوسف ابن تاشفين اقامة 

الشهباء بلوك 2 ط 6 رقم  23 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب
PROMO CHEK شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47.شارع 
يوسف ابن تاشفين اقامة الشهباء 

بلوك 2 ط 6 رقم  23 طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  8329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO CHEK
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري تمت كل غشكاله

على وجه العمو6 جميع العمليات 
 ، الصناعية  و  واملالية  التجارية 
املرتب5ة  املنقولة،  والغير  املنقولة 
مباشرة  أير  غو  مباشرة  ب5ريقة 

بموضوع 
الشركة.

47.شارع   : عنوان املقر االجتماعي 
الشهباء  اقامة  تاشفين  ابن  يوسف 
 - طنجة  رقم  23   6 ط   2 بلوك 

92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 100   : ال يد بخات عبد االله   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد بخات عبد االله   عنوانه)ا)  
  9 رقم   34 زنقة   3 الحرية  البرانص 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد بخات عبد االله   عنوانه)ا)  
  9 رقم   34 زنقة   3 الحرية  البرانص 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 6443 .

2 I

RAOD PROMOTION

RAOD PROMOTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

RAOD PROMOTION
47.شارع يوسف ابن تاشفين اقامة 

الشهباء بلوك 2 ط 6 رقم  23 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب

RAOD PROMOTION شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47.شارع 
يوسف ابن تاشفين اقامة الشهباء 

بلوك 2 ط 6 رقم  23 طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  8  9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 RAOD : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.PROMOTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري تمت كل غشكاله

على وجه العمو6 جميع العمليات 

 ، الصناعية  و  واملالية  التجارية 

املرتب5ة  املنقولة،  والغير  املنقولة 

مباشرة  أير  غو  مباشرة  ب5ريقة 

بموضوع 

الشركة.

47.شارع   : عنوان املقر االجتماعي 

الشهباء  اقامة  تاشفين  ابن  يوسف 
 - طنجة  رقم  23   6 ط   2 بلوك 

92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 50   : بدر  البقالي مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : ال يد بخات عبد االله   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد البقالي مممد بدر عنوانه)ا) 

47 .شارع يوسف ابن تاشفين اقامة 
الشهباء بلوك 2 ط 6 رقم  23 طنجة 

92222 طنجة املغرب.

ال يد بخات عبد االله   عنوانه)ا) 
 34 زنقة   3 البرانص الحرية  طنجة  

رقم  92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد البقالي مممد بدر عنوانه)ا) 

47 .شارع يوسف ابن تاشفين اقامة 

الشهباء بلوك 2 ط 6 رقم  23 طنجة 

92222 طنجة املغرب

ال يد بخات عبد االله   عنوانه)ا) 

 34 زنقة   3 البرانص الحرية  طنجة  

رقم  92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 2 62 .

22I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

ORIENT BETON
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE  6 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 2  ، 62222،

OUJDA MAROC

ORIENT BETON شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

نيبراس، تجزئة لعلج، حي الح اني 

رقم 47 - 60000 وجدة املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 06 يوليوز  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حي  لعلج،  تجزئة  نيبراس،  »زنقة 

وجدة   60000  -  47 رقم  الح اني 

ابن  مممد  زنقة   22« إلى  املغرب» 

 -  3 رقم  األول  ال5ابق  عبدهللا، 

60000 وجدة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2722.

23I
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G.B.C GESTION ET CONSEIL

 SOCIETE DES PRODUITS
DE CONCASSAGE

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE  6 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 2  ، 62222،

OUJDA MAROC
 SOCIETE DES PRODUITS

DE CONCASSAGE شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد ابن عبدهللا و زاوية القوات 
امل لحة امللكية، الشقة رقم 3، 
ال5ابق الثاني. - 60000 وجدة 

املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 06 يوليوز  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زاوية  و  عبدهللا  ابن  مممد  »شارع 
الشقة  امللكية،  امل لحة  القوات 
 60000  - الثاني.  ال5ابق   ،3 رقم 
زنقة مممد   22« إلى  وجدة املغرب» 
 - رقم2  األول  ال5ابق  عبدهللا،  ابن 

60000 وجدة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2782.
24I

FIDUCIAIRE ARQAM

ELITE LOGISOLUTIONS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP   222 CPH ، 82232،

AGADIR MAROC
ELITE LOGISOLUTIONS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
 A1 وعنوان مقرها اإلجتماعي : مكتب

عمارة موالي عي�سى شارع املقاومة 

بلوك A لحرش - 86150 آيت ملول 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 9289

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 يوليوز  222 تقرر حل 

شركة   ELITE LOGISOLUTIONS

مبلغ  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   300.000 رغسمالها 

عمارة   A1 مكتب  اإلجتماعي  مقرها 

 A موالي عي�سى شارع املقاومة بلوك 

املغرب  آيت ملول   86150  - لحرش 

نتيجة لقرار الشركاء.

و عين:

و  اوتشضمي  هشا6   ال يد)ة) 

إقامة   73 عمارة   29 شقة  عنوانه)ا) 

حدائق سوس الحي املحمدي 80080 

اكادير املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي مكتب  يوليوز  222   07 بتاريخ 

شارع  عي�سى  موالي  عمارة   A1

 86150  - لحرش   A بلوك  املقاومة 

آيت ملول املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 698 .

22I

scene concept

FOR YOU MESDAMES
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

scene concept

 Res islane saada  43 143

 Res islane saada، 42222،

Marrakech maroc

FOR YOU MESDAMES شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 مركز 

االعمال توبقال تجزئة تاهمي زنقة 

خالذ ابن الواليذ باب ذكالة  40000 

مراكش مراكش

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   28

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 FOR  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOU MESDAMES

العناية   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال5بية  املعدات  تجارة   . بالجمال 

للعناية بالجمال .

عنوان املقر االجتماعي : 49 مركز 

زنقة  تاهمي  تجزئة  توبقال  االعمال 

خالذ ابن الواليذ باب ذكالة  40000 

مراكش مراكش.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة العثماني غسماء عنوانه)ا) 

41 شارع احمذ املنصور الذهتي  حي 

الذاخلة  80000 غكاذير غكاذير.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة العثماني غسماء عنوانه)ا) 

41 شارع احمذ املنصور الذهتي  حي 

الذاخلة  80000 غكاذير غكاذير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26232 .

26I

TFR MAROC

CHARFA TRANSPORT
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

TFR MAROC
 IMM 22 ASWAK ASSALAM

 BAB DOUKALA MARRAKECH،
42222، MARRAKECH MAROC
CHARFA TRANSPORT شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
223 ال5ابق 3 رقم 41 سعادة 
3 املحاميد مراكش الشقة 223 

ال5ابق 3 رقم 41 سعادة 3 املحاميد 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75185
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  أشت  222   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم»   2.822.222«
 2.922.222« إلى  درهم»   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

امل تمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 72 9.
27I

AGS CONSEIL

MAROCAIN SERVICES
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسي2 شركة

AGS CONSEIL
 2 BD RAHAL EL MESKINI  ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 22322،
CASABLANCA MAROC

MAROCAIN SERVICES مجموعة 
ذات النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدGH  7 6 طابق 2 سيدي 
البرنو�سي - 22222 الدارالبيضاء
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 املغرب
تأسي2 مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 
رقم التقييد في السجل التجاري 
: بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 

27 يناير  222 تم إعداد القانون 
األسا�سي ملجموعة ذات النفع 
االقتصادي باملميزات التالية:

ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 
النفع االقتصادي.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROCAIN SERVICES
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  أرض 
النعاش العقاري و األشغال املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
سيدي   2 طابق   GH 17 التقد6 
الدارالبيضاء   22222  - البرنو�سي 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 50 سنة .
 55.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
تجزئة  املغرب عنوانه)ا)  الشركة 
مليل  تيط   2 شقة   1 رقم  سلوى 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
الشركة DATAGUARD عنوانه)ا) 
46 شارع الزرق5وني طابق 2 شقة 6 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
 GROUPE ELBAZ DE الشركة 
لي اسفة  عنوانه)ا)   BATIMENT
خوزما 11 عمارة ب3 شقة 2 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
 OBARKAELEC الشركة 
1 حي الفالح رقم 96  زنقة  عنوانه)ا) 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
 ITTIHAD SECURITY الشركة 
شارع   61 عنوانه)ا)   SERVICES
 22222  62 رقم   2 طابق  يقوت  لال 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)   ABALITRA الشركة 
 22222  8 طابق  بابو6  زنقة   27

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)   CHAFIKI الشركة 

 1 شارع الج ن 2 عمارة خالي طابق 

كيليز 40000 مراكش املغرب.

 EL BASRI PROJET الشركة 

عنوانه)ا) 22  تجزئة الفتح  10000 

الصخيرات املغرب.

عبدال5يف  مواحيد  ال يد 

 3 عنوانه)ا) ديار الضخامة مجموعة 
املحمدية   23222  3 رقم  عمارة  2 

املغرب.

عنوانه)ا)  غحمد  بشيح  ال يد 
الناضور   50000 حي جوهرة زكنكن 

املغرب.

ال يد ديكوك الح ين عنوانه)ا) 

 60000 ح ان  بني  اسكنبر  دوار 

ازيالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  غحمد  الباز  ال يد 

لي اسفة خوزما 11 عمارة ب3 شقة 

2 22222 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  مممد  عبلي  ال يد 
 22222  8 طابق  بابو6  زنقة   27

الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  لح ن  تمالدو  ال يد 

46 شارع الزرق5وني طابق 2 شقة 6 

22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 000.

28I

MB ADVISORY

MMJB RENT CAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 MMJB RENT CAR

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رغسمال الشركة 500.000 درهم

املقر الرئي�سي شارع قصو مداح حي 

دراع اللوز – تازة

تأسي2 شركة

6107 رقم التقييد في السجل 
التجاري

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

في22 يونيو  222، تم تأسي2 شركة 

باملميزات التالية :

 MMJB RENT CAR : الت مية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امل ؤولية املحدودة 

: شارع قصو مداح  املقر الرئي�سي 

حي دراع اللوز - تازة

كراء   : االجتماعي  النشاط 

ال يارات بدون سائق

رغسمال الشركة : 500.000 درهم 

مق مة إلى 5000 حصة ، 100 درهم 

ال يد  بالكامل  ويملكها  حصة  لكل 

مص5فى بريول 3222 حصة و ال يد 

جالل بريول 1750 حصة

مص5فى  لل يد  يعهد  الت يير 

بريول ملدة أير ممدودة

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

08-07- اإلبتدائية ملدينة تازة بتاريخ 

وتم  رقم  396/222  تمت   222 

تمت  التجاري  السجل  في  التقييد 

رقم : 6107

29I

DINORTEX SARL

DINORTEX SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

AFOLAX SARL-AU

املحل التجاري رقم 29  املن5قة 

الصناعية املجد العوامة 

 ،DINORTEX SARL، 92262

طنجة املغرب

DINORTEX SARL  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري رقم 29  املن5قة 

الصناعية املجد العوامة - 92282 

طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222    2
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DINORTEX SARL

- املالب2   : أرض الشركة بإيجاز 

والن يج.

-استيراد و تصدير .

- االستمواذ على حصة غو مصلحة 

في غي شركة غو عمل تجاري لغرض 

مماثل غو ذي صلة .

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التجاري رقم 29  املن5قة الصناعية 

طنجة   92282  - العوامة  املجد 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : الكنوس  سليم  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : سعادي  اكرا6  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكنوس  سليم  ال يد 
  2 ال عادة  حي   23 رقم   30 زنقة 

32292 فاس املغرب.

ال يدة اكرا6 سعادي عنوانه)ا) 

 42 رقم  القدس  شارع  املجد  حي 

92282 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  الكنوس  سليم  ال يد 
  2 ال عادة  حي   23 رقم   30 زنقة 

32292 فاس املغرب

ال يدة اكرا6 سعادي عنوانه)ا) 

 42 رقم  القدس  شارع  املجد  حي 

92282 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242277.

30I

شمال جنوب البمر املتوسط   اللوج تيك والنقل 

ش.6.6

 شمال جنوب البحر املتوسط   

اللوجستيك والنقل ش.م.م
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

شمال جنوب البمر املتوسط   

اللوج تيك والنقل ش.6.6

ال5ابق األول عمارة 3 بن ودة فاس 

، 30000، فاس املغرب

 شمال جنوب البمر املتوسط   

اللوج تيك والنقل ش.6.6 شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

األول عمارة 3 بن ودة - 30000 

فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69279

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها :  شمال 

اللوج تيك  جنوب البمر املتوسط   

والنقل ش.6.6.

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع وطني و دولي.

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

األول عمارة 3 بن ودة - 30000 فاس 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 222   : الح ين بوتخريز  ال يد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد عبد الحليم غصفار :  222 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد حميد غصفار :  222 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : بوزأيبة  غحمد  ال يد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد  الح ين بوتخريز عنوانه)ا) 
تاوجدات  عين  وليلي  حي   141 رقم 

51100 عين تاوجدات املغرب.
غصفار  الحليم  عبد  ال يد 
سكن  بيتي  ح ني  مجمع  عنوانه)ا) 
 92282 طنجة   ،  27 رقم    9 مبنى 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  غصفار  حميد  ال يد 
طنجة   ،  10 زنقة جبل األبيض رقم 

92282 طنجة املغرب.
غحمد بوزأيبة عنوانه)ا)  ال يد  
حي بني سعيد البمرين طنجة 92282 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد  الح ين بوتخريز عنوانه)ا) 
تاوجدات  عين  وليلي  حي   141 رقم 

51100 عين تاوجدات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3692.
31I

FIDUS FETHI

LUKTO TRAV
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63322، BERKANE
maroc

LUKTO TRAV شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 زنقة 

بئر انزران حي ح ني ال5ابق الثاني 
رقم 4 - 63300 بركان املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUKTO TRAV

غعمال   -  : أرض الشركة بإيجاز 

)مباني  إنشائية  وغعمال  متنوعة 

امل اكن  ت5وير   ، غسواق   ، طرق   ،

واألشغال العامة والهياكل)

- الحدائق؛ التدبير املنزلي وتنظيف 

ومباني  شقة  املخازن.  واجهات 

مختلفة

الخدمات  وتقديم  التجارة   -

والتوريدات.
زنقة   79  : عنوان املقر االجتماعي 

بئر انزران حي ح ني ال5ابق الثاني 
رقم 4 - 63300 بركان املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ايناو  عبدهللا  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايناو  عبدهللا  ال يد 

طريق مغنية تجزئة ال5لحاوي زنقة 

وجدة   60000 وجدة    44 رقم  ب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ايناو  عبدهللا  ال يد 
طريق مغنية تجزئة ال5لحاوي زنقة 
وجدة   60000 وجدة    44 رقم  ب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

 222 تمت رقم  463/222.

32I

إئتمانية BKM لإلرشادات

STE CHICHA DES TRAVAUX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
 STE CHICHA DES TRAVAUX

شركة ذات امل ؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
ام مرير  تنغير - 45800 تنغير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3145

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز  222 تقرر حل 
 STE شركة ذات امل ؤولية املحدودة
مبلغ    CHICHA DES TRAVAUX
وعنوان  درهم   45.000 رغسمالها 
ام مرير   مركز  اإلجتماعي  مقرها 
تنغير - 45800 تنغير املغرب نتيجة ل 

: عد6 تمقيق اي مداخيل .
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تنغير   45800  - تنغير  ام مرير  

املغرب. 
و عين:

و  شيشا  ح ن   ال يد)ة) 
تنغير  ام مرير   مركز  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  تنغير   45800

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 292 .

33I

لوج تيك و نقل بالعربات على ال5رق ش.6.6

لوجستيك و نقل بالعربات على 
الطرق ش.م.م

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

لوج تيك و نقل بالعربات على 
ال5رق ش.6.6

فاس ، رقم 168 حي األدارسة املدينة 
الجديدة ، 30000، فاس املغرب
لوج تيك و نقل بالعربات على 

ال5رق ش.6.6 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
األدارسة  رقم 168 فاس املدينة 
الجديدة - 30000 فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69277
  2 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
على  بالعربات  نقل  و  لوج تيك 

ال5رق ش.6.6.
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البري املحلي والدولي للبضائع.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املدينة  فاس   168 رقم  األدارسة  

الجديدة - 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد عبد الحق اليمياوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : ال يد هشا6 سهم 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

اليمياوي  الحق  عبد  ال يد 
األدارسة  حي   168 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   30000 الجديدة  املدينة 

املغرب.
عنوانه)ا)  سهم  هشا6  ال يد 
ه   22 عمارة  زرقاء  و  يوسرا  تجزئة 

الشقة 9 سال 11110 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
اليمياوي  الحق  عبد  ال يد 
األدارسة  حي   168 رقم  عنوانه)ا) 
املدينة الجديدة 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا)  سهم  هشا6  ال يد 
ه   22 عمارة  زرقاء  و  يوسرا  تجزئة 

الشقة 9 سال 11110 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3694.
34I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

OPTIMYS CONSULTING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 22332، CASABLANCA

MAROC
OPTIMYS CONSULTING شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 17 

ساحة باستور اقامة بناية باستور 
ال5ابق 6 رقم 5 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.24824

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  ماي  222   18 في  املؤرخ 
شركة   OPTIMYS CONSULTING
مبلغ  املحدودة  امل ؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
ساحة باستور   17 مقرها اإلجتماعي 
اقامة بناية باستور ال5ابق 6 رقم 5 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

لصعوبات مالية تعرف الشركة.
و عين:

ال يد)ة)  يوالنتا    كولباكزيوسكا 
بنكران و عنوانه)ا) ستي بالطو اقامة 
نادية مبنى 6 شقة 16 22222 الدالر 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ساحة  وفي   ماي  222   18 بتاريخ 
باستور اقامة بناية باستور ال5ابق 6 
رقم 5 - 22222 الدار البضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 785574.
35I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 PROFESSIONNEL
CONSULTING

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
قفل التصفية

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 22332، CASABLANCA

MAROC
 PROFESSIONNEL

CONSULTING شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 11 زنقة 
عزيز بالل معاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26472

العا6  الجمع  بمقت�سى 
ماي  222   28 اإلستثنائي املؤرخ في 
 PROFESSIONNEL حل  تقرر 
ذات  شركة   CONSULTING
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  امل ؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اإلجتماعي 11 زنقة عزيز بالل معاريف 
- 22222 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لصعوبات مالية .
و عين:

و  مرسلي  مممد   ال يد)ة) 

اقامة   110 دياب  عين  عنوانه)ا) 

املنتزه  22222 الدالر البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   11 وفي  ماي  222   28 بتاريخ 

الدار   22222  - معاريف  بالل  عزيز 

البضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 96 787.

36I

مكتب مماسبة مم ين

S.S EQUIPEMENT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

مكتب مماسبة مم ين

اقامة الزموري 2عمارة سعيد رقم 

67 ، 92222، طنجة املغرب

S.S EQUIPEMENT شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

 PLACE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA RES.BEETHOVEN II,3EME

ETAGE, N° 82 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    2

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 S.S  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENT
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أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
مالب2 العمل.

 PLACE  : املقر االجتماعي  عنوان 
 BRAHIM ROUDANI RUE LA
 SENA RES.BEETHOVEN II,3EME
طنجة   ETAGE, N° 82 - 92222

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 100   : الحيوني  نهيلة  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
نهيلة الحيوني عنوانه)ا)  ال يدة 
  150 رقم  الرشيد  هارون  شارع 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
نهيلة الحيوني عنوانه)ا)  ال يدة 
  150 رقم  الرشيد  هارون  شارع 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244882.
37I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

NEKOUR TRAVAUX
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9 ,شارع جبل هبري ,امزورن ، 
32222، الح يمة املغرب

NEKOUR TRAVAUX شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حوض 
النكور ، ازكيرن ،بني بوعياش، - 

32222 الح يمة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2642

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  يونيو  222   28 في  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

 NEKOUR الوحيد  الشريك  ذات 

 10.000 مبلغ رغسمالها    TRAVAUX

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

حوض النكور ، ازكيرن ،بني بوعياش، 

- 32222 الح يمة املغرب نتيجة ل : 

قرار الشريك الوحيد.

التصفية ب حوض  مقر  و حدد 

 - بوعياش  ،بني  ازكيرن   ، النكور 

32222 الح يمة املغرب. 

و عين:

و  افقير  ين   الد  بدر  ال يد)ة) 

عنوانه)ا) حوض النكور ، ازكيرن ،بني 

املغرب  الح يمة   32222 بوعياش 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ممل  و  املخابرة  ممل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

حوض النكور ، ازكيرن ،بني بوعياش، 

الح يمة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالح يمة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 408.

38I

OUTSOURCING ADVISORY

DALTI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE AIT OURIR ، 22222، 47

CASABLANCA MAROC

DALTI شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

29 ، مجمع إشراق سنتر ، حي 

الح ني مكتب رقم 16 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.404685

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  مارس  222   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الصديق  )ة)  ال يد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   50 خ5يب  
)ة)  ال يد  حصة لفائدة    50 غصل 
حنان خ5يب بتاريخ 22 مارس  222.
الصديق  )ة)  ال يد  تفويت 
حصة اجتماعية من   222 خ5يب  
)ة)   ال يد  غصل 222 حصة لفائدة  

عمر خ5يب بتاريخ 10 غبريل  222.
يوسف حكم  )ة)   تفويت ال يد 
غصل  من  اجتماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة  ال يد )ة) رشيد 

خ5يب بتاريخ 22 مارس  222.
تفويت ال يد )ة)  سعد ال ماللي 
100 حصة اجتماعية من غصل 100 
ح ناء  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

خ5يب بتاريخ 22 مارس  222.
الصديق  )ة)  ال يد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   50 خ5يب  
)ة)   ال يد  حصة لفائدة    50 غصل 
نعيمة كوكب بتاريخ 22 مارس  222.
يوسف حكم  )ة)   تفويت ال يد 
غصل  من  اجتماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة  ال يد )ة)  سعد 

ال ماللي بتاريخ 22 ماي  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 784946.
39I

فيدي البشرى

 GROUPE ASSISSTANCE
ENNACER

إعالن متعدد القرارات
فيدي البشرى

155 زنقة 76 ال5ابق األول الشقة 
رقم 2 حي األلفة، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
 GROUPE ASSISSTANCE

ENNACER »شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 151 
زنقة غسامة بن زيد ال5ابق الثاني 

الحي األي ر ن ج  املعاريف 22332 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.475637

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  فبراير  222   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

باع ال يد لشهب غشرف خم مائة 

في  يمتلكها  كان  التي  حصة   (500(

الشركة امل ماة كروب غسي تون2 

النصر لفائدة ال يد حجي عمر

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

امل ؤولية املحدودة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: يمتفظ بال يد لشهب غشرف 

للتعريف  الوطنية  للب5اقة  الحامل 

أير  ملدة  كم ير   BB 29228 عدد 

امل ؤولية  ذات  للشركة  ممددة 

املحدودة امل ماة كروب غسي تون2 

عمر  ال يد حجي  تعيين  مع  النصر 

للتعريف  الوطنية  للب5اقة  الحامل 

امل ير  كم اعد   BK22 829 عدد 

املذكور غعاله ملدة أير ممددة لنف2 

الشركة امل ماة كروب غسي تون2 

النصر

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

فوض التوقيع للم ير ال يد لشهب 

غشرف وم اعد امل ير ال يد حجي 

عمر وذلك ب5ريقة التوقيع املشترك

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

وضع وتمرير القانون الجديد للشركة 

والعمل به

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الهدف  توسيع 

التالي:  النشاط  بإضافة  وذلك 

التصدير واالستيراد.



عدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222)الجريدة الرسمية   17376

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

 ،3 حي ال المة  التالي:   إلى العنوان 

 ،10 الرقم  ج،  بلوك   ،1 مجموعة 

الدار البيضاء.

ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 

بيع  عملية  على  بناء  و  مايلي:  على 

الشركة  رغسمال  غصبح  الحصص، 

البند  التالية:    بال5ريقة  مق ما 

ال ادس:  ال يد لشهب غشرف يملك  

50000  درهم ال يد حجي عمريملك 

50000  درهم . البند ال ابع:  ال يد 

حصة و   500 لشهب غشرف يملك  

ال يد حجي عمر يملك 500 حصة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم  78249.

40I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

LARISKAN
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

9 ,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

32222، الح يمة املغرب

LARISKAN شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 

موالي ادري2 األكبر ، ال5ابق الرابع 

، الح يمة - 32222 الح يمة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   08

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LARISKAN

اإلنعاش   : أرض الشركة بإيجاز 
العقاري

األشغال املختلفة غو البناء.

30 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

موالي ادري2 األكبر ، ال5ابق الرابع ، 

الح يمة - 32222 الح يمة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : االروبي  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االروبي  مممد  ال يد 

 62 22 بودينار   ام عودن  دوار 

الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  االروبي  مممد  ال يد 

 62 22 بودينار   ام عودن  دوار 

الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالح يمة   االبتدائية 

من   755 رقم  تمت  أشت  222 

السجل الترتيبي.

41I

2SIE

 CAFE SAPHIR EL BAHIT ET
FILS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

شركة مقهى سفير البميت و ابناءه

MEKNES ، 22222، مكناس 

املغرب

  CAFE SAPHIR EL BAHIT ET FILS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 428، 

اقامة ايمان، اليم 6، الب اتين - 

50050 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   05

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 CAFE  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

. SAPHIR EL BAHIT ET FILS

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م5عم.

 ،428  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الب اتين   ،6 اليم  ايمان،  اقامة 

50050 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد امين البميت :  222 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد عماد البميت :  222 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : البميت  ايمان  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : البميت  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : العي اوي  رجاء  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البميت  امين  ال يد 

الب اتين   6 اليم  8 عمارة 492  شقة 

50050 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  البميت  عماد  ال يد 

الب اتين   6 اليم  8 عمارة 492  شقة 

50050 مكناس املغرب.

ال يدة ايمان البميت عنوانه)ا) 

طابق  اسماعيل  موالي  شارع   62

الدار   50050 ص س    11 شقة   3

البيضاء املغرب.

البميت عنوانه)ا)  ال يد مممد 

 67 رقم   7 زنقة  مبروكة  الفاسية 

السييندة  50050 مكناس املغرب.

ال يدة رجاء العي اوي عنوانه)ا) 
زنقة 7 رقم 67 فاسية مبروكة ب 6 ع 

50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  البميت  امين  ال يد 

الب اتين   6 اليم  8 عمارة 492  شقة 

50050 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3692.

42I

Global-meq trans

GLOBAL MEQ TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

Global-meq trans

 avenue youssef ibnou tachfine

 etage 2 n3 ، 92222، Tanger

Maroc

Global meq trans شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

 av 5 وعنوان مقرها اإلجتماعي

  youssef ibnou t achfine etg2 n3

.- 92222 Tanger Maroc

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  مارس  222   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 Amina Asghir (تفويت ال يد )ة

 15 غصل  من  اجتماعية  حصة   15

 Walid )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

Meqqadmi بتاريخ 16 مارس  222



17377 الجريدة الرسميةعدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222) 

 Amina Asghir (تفويت ال يد )ة

 22 غصل  من  اجتماعية  حصة   22

 Safouane حصة لفائدة  ال يد )ة) 

Meqqadmi بتاريخ 16 مارس  222.

 Amina Asghir (تفويت ال يد )ة

 65 غصل  من  اجتماعية  حصة   65

 Riad )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

Bouyanfif بتاريخ 16 مارس 2222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   03 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 24623.

43I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

SARRIKHI PATIS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

9 ,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

32222، الح يمة املغرب

SARRIKHI PATIS شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
رشد  - 32222 الح يمة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARRIKHI PATIS

بيع لواز6   : أرض الشركة بإيجاز 

الحلويات .

اإلستيراد و التصدير 

تاجر.

عنوان املقر االجتماعي : شارع ابن 
رشد  - 32222 الح يمة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد سمير ال ريخي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال ريخي  سمير  ال يد 
 32222 امزورن   80 رقم   03 زنقة 

الح يمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ال ريخي  سمير  ال يد 
 32222 امزورن   80 رقم   03 زنقة 

الح يمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالح يمة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 311.

44I

مكتب املحاسبة

YAMARI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال ال عادة 2 ، 15000، 

الخمي ات املغرب

YAMARI شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

مراكش - 15000 الخمي ات املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

293 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   06

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAMARI
األشغال   : أرض الشركة بإيجاز 

املختلفة غو البناء -املتاجرة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش - 15000 الخمي ات املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يدة مريم غوعقة :  800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد غشرف غوعقة :  222 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يدة مريم غوعقة عنوانه)ا) حي 

مراكش 15000 الخمي ات املغرب.
عنوانه)ا)  غوعقة  غشرف  ال يد 
الخمي ات   15000 مراكش  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يدة مريم غوعقة عنوانه)ا) حي 

مراكش 15000 الخمي ات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ  بالخمي ات   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 805.
45I

INTERNATIONAL PROSPECTING

 INTERNATIONAL
PROSPECTING

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

 INTERNATIONAL
PROSPECTING

 RUE ABOU JAAFAR IBNOU 5
 ATIA BD BOURGOGNE
 CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL

PROSPECTING شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

ابو جعفر ابنو ع5ية شارع بوركون - 

22222 الدار البيضاء  املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

478707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   10

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  ت مية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 INTERNATIONAL  : ت ميتها 

.PROSPECTING

تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

معدات وغالت ال المة.

شارع   5  : عنوان املقر االجتماعي 

ابو جعفر ابنو ع5ية شارع بوركون - 

22222 الدار البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : قي وني  سمير  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة سمير قي وني عنوانه)ا) 

شارع  اكرار  مممد  الجنرال  مع كر 

عمارة  ميموزا  اقامة  الخيا6  عمر 

الدار   22222 البيضاء   15 ش  ب 

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
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عنوانه)ا)  قي وني  سمير  ال يد 

شارع  اكرار  مممد  الجنرال  مع كر 

عمارة  ميموزا  اقامة  الخيا6  عمر 

الدار   22222 البيضاء   15 ش  ب 

البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 2222 تمت رقم 26329.

46I

BEN BEL CONSEILS

ABRICULTURE

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

BEN BEL CONSEILS

 gueliz 4eme etage appt  8  imm

 al asfahani ، 42222، Marrakech

MAROC

ABRICULTURE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 2 دوار 

غحمر سيكل سبت لوداية مراكش - 

40000 مراكش املغرب .

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92293

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :

-1 ت ويق النباتات والبذور

املدخالت  وتصدير  -2استيراد 

الزراعية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26432 .

47I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 GROUPE OZMANE
SERVICE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N° 2- .75

 3ème étage، 24222، EL JADIDA
MAROC

 GROUPE OZMANE SERVICE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13. زنقة 
غحمد املجاطي إقامة األلب ال5ابق 

األول رقم 8 املعاريف  - 22372 
الدار البيضاء اململكة املغربية 
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458841
 27 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2222 فبراير 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE OZMANE SERVICE
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  التدريب  والتدقيق،  االستشارات 

التشغيل.
التعليم الحر.

غنواع  جميع  انجاز  دراسة 
الخدمات.

خدمات غخرى.
املعامالت  جميع   ، عا6  وبشكل 
غو  املالية  غو  الصناعية  غو  التجارية 
املتعلقة بشكل  العقارية  غو  املنقولة 
مباشر غو أير مباشر كلًيا غو جزئًيا بأي 
غشياء  بأي  غو  املحددة  األشياء  من 

مماثلة غو مرتب5ة..
13. زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
غحمد املجاطي إقامة األلب ال5ابق 
األول رقم 8 املعاريف  - 22372 الدار 

البيضاء اململكة املغربية .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

ال يد ياسر فضال :  992 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 10   : الشتوي  عثمان  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 11 ال يد ياسر فضال عنوانه)ا) 
الجديدة   24222  2 الدشرة  تجزئة 

اململكة املغربية.
ال يد عثمان الشتوي عنوانه)ا) 
الجديدة   24222 الحجار  درب   26

اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
 11 ال يد ياسر فضال عنوانه)ا) 
الجديدة   24222  2 الدشرة  تجزئة 

اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 7242.
48I

oriental conseils et services expresse

LA VIER  SUPERLAVE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

 oriental conseils et services
expresse

 BD MED V IMM YAQOUBI
 ETAGE 4 OUJDA ، 62222،

OUJDA MAROC
LA VIER  SUPERLAVE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
 BD BANI و عنوان مقرها االجتماعي
 MARIN IMM EL ALJ ETG 2 N°

.  8 - 62222 OUJDA
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.324 9

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 غكتوبر 2222 تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2242.

49I

مكتب مماسبة مم ين

GLOBALVALUE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

مكتب مماسبة مم ين

اقامة الزموري 2عمارة سعيد رقم 

67 ، 92222، طنجة املغرب

GLOBALVALUE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

 PLACE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA RESIDENCE BEETHOVEN

  II, 3EME ETAGE N N° 82

TANGER 92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  826 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   15

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBALVALUE

مواكبة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الغذائية من  الفالحية و  املؤس ات 

اجل الحصول على شهادة الجودة.
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 PLACE  : املقر االجتماعي  عنوان 

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA RESIDENCE BEETHOVEN

  II, 3EME ETAGE N N° 82

TANGER 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

  : ال5اهري  ال يد سيدي مممد 

50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : ال5اهري  نجيب  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال5اهري  مممد  سيدي  ال يد 

عنوانه)ا)  تجزئة العزوزية رقم 227   

40170 مراكش املغرب.

ال يد نجيب ال5اهري عنوانه)ا)  

 40170    227 تجزئة العزوزية رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال5اهري  مممد  سيدي  ال يد 

عنوانه)ا)  تجزئة العزوزية رقم 227   

40170 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم  24433.

50I

STE SIDKILOGIC TRANS

ste SIDKILOGIC TRANS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

STE SIDKILOGIC TRANS

س1 من5قة الصناعية تاسيال - 

80650 انزكان املغرب

 ste SIDKILOGIC TRANS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي س1 

من5قة الصناعية تاسيال - 80650 

انزكان املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   17

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ste  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIDKILOGIC TRANS

نقر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لح اب الغير. 

س1   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 80650  - من5قة الصناعية تاسيال 

انزكان املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة: 

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد طارق صدقي عنوانه)ا) رقم 

 50000 77 درب مل يح سيدي عمر 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

ال يد طارق صدقي عنوانه)ا) رقم 

 50000 77 درب مل يح سيدي عمر 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 222 تمت رقم 692  

51I

شركة بن بريك االستشارية

SERVICE AL WAFA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 7 رقم 13 يوسفية الغربية 
الرباط ، 10000، الرباط املغرب

SERVICE AL WAFA شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 
مجموعة الب تان تقد6  - 92 2  

الؤباط املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2848 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم   يوليوز  222   07 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تمويل  
مجموعة الب تان   16« للشركة من 
إلى  الؤباط املغرب»    2 92  - تقد6  
»مجموعة الزهور الرقم 23 ال5ابق 3 
حي التقد6 - 92 2  الرباط  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 6692  .
22I

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)

LAQHAL AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، عمارة غسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 14300، سوق غربعاء الغرب 

املغرب
LAQHAL AGRICOLE »شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: دوار قرية 
الكريمات، سيدي الكامل - 16150 

بلقصيري املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26742

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
15 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

لشركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

باع  ما  بعد  الوحيد.وذلك  الشريك 

ال يد خنو�سي علي، الحامل لب5اقة 

التعريف الوطنية رقم : I9827 جميع 

حصصه االجتماعية التي كان يملكها  

لصالح ال يد لكمل غحمد، الحامل 

 : رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 

GN133131، والدي غصبح الشريك 

الوحيد.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الشركة  رغسمال  من  الرفع  مايلي: 

درهم  آالف)10000)  عشرة  من 

وذلك  درهم   (100000( غلف  ملائة 

قدرها  نقدية  وم اهمة  باكتتاب 

ت عون غلف )92222) درهم قا6 بها 

ال يد : لكمل غحمد الحامل لب5اقة 

GN133131 : التعريف الوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

امل ؤولية  ذات  شركة  هي  الشركة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد، والتي 

 96-2 القانون  وفق  ت ييرها  سيتم 

األخرى  القانونية  األحكا6  وبجميع 

وبمقتضيات هدا النظا6 األسا�سي.  

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ي اهم ال يد لكمل غحمد نقدا بما 

مجموعه مائة غلف )100000) درهم 

في رغسمال الشركة.

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

فيما  الشركة  رغسمال  حدد  مايلي: 

 (100000( غلف  مائة  مجموعه 

حصة   (1000( أللف  درهم،مق م 

للحصة  درهم   (100( مائة  بقيمة 

خصصت جميعها لصالح  الواحدة، 

وعليه يصرح  لكمل غحمد.   : ال يد 

ال يد لكمل غحمد بصفته الشريك 

الوحيد، بأن جميع هده الحصص تم 

تمرير قيمتها كليا نقدا.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  االبتدائية ب يدي قاسم  

أشت  222 تمت رقم 2 2.

53I

STE TRAFISCO

 COMPANY
 INTERNATIONAL FOR
 RENTAL EQUIPEMENT
AND LOGISTICS C.I.R.E.L
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273 ، 24222، الجديدة 
املغرب

 COMPANY INTERNATIONAL
 FOR RENTAL EQUIPEMENT

AND LOGISTICS C.I.R.E.L شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
ال عد 1 مجموعة سكنية 10 إقامة 

ل 053 شقة رقم 29 الجديدة  - 
24222 الجديدة  املغرب 

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   06
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPANY INTERNATIONAL
 FOR RENTAL EQUIPEMENT

.AND LOGISTICS C.I.R.E.L
: امل اعدة  أرض الشركة بإيجاز 

ودعم تأجير املعدات نقل البضائع 
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال عد 1 مجموعة سكنية 10 إقامة 
 - الجديدة    29 رقم  شقة   053 ل 

24222 الجديدة  املغرب .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : دنيا   ال يدة جموس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دنيا   جموس  ال يدة 

سال6  حي  مهدي  تجزئة   3 شقة 

الجديدة 24222 الجديدة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  دنيا   جموس  ال يدة 

سال6  حي  مهدي  تجزئة   3 شقة 

الجديدة 24222 الجديدة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 26799.

54I

noureddinemahmouh

شركة بوعمامة وبنعلي عقاري
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

noureddinemahmouh

 BD DERFOUFI 28 2EME ETAGE

N26 ، 62222، OUJDA MAROC

شركة بوعمامة وبنعلي عقاري شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة طارق 

ابن زياد رقم 10 - 60000 وجدة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18503

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  أشت  222   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العيد ح اني  )ة)  تفويت ال يد 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   1.000

مممد عاقل بتاريخ 30 يونيو  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2797.

55I

شركة بن بريك االستشارية

SOABEL BTP SARLAU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 7 رقم 13 يوسفية الغربية 
الرباط ، 10000، الرباط املغرب

SOABEL BTP SARLAU شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 زنقة 
ادري2 االكبر الشقة 6 ال5ابق 3 

حي ح ان الرباط - 10005 الرباط 
املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 242 9

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOABEL BTP SARLAU
جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االعمال املختلفة املتعلثة بالبناء.
زنقة   37  : عنوان املقر االجتماعي 
 3 ال5ابق   6 الشقة  االكبر  ادري2 
الرباط   10005  - حي ح ان الرباط 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

القادر  عبد  االدؤي�سي  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
القادر  عبد  االدري�سي  ال يد 
رقم   6 حي النصر سكتور  عنوانه)ا) 
374 عين عودة 22 2  تمارة املغؤب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
القادر  عبد  االدري�سي  ال يد 
رقم   6 حي النصر سكتور  عنوانه)ا) 
374 عين عودة 22 2  تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 6689  .

56I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

sté S K COOKING
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 EXPERTISE AUDIT AND
ACCOUNTANCY

رقم 22 زنقة مممد الكغاط شقة 2 
فاس ، 30000، فاس املغرب

sté S K COOKING شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : ممل رقم 
39 زنقة عالل بن عبد هللا - 30000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.67 39

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   28 املؤرخ في 
ذات  شركة   sté S K COOKING
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 
 - هللا  عبد  بن  عالل  زنقة   39 رقم 
لعد6  نتيجة  املغرب  فاس   30000

مزاولة غي عمل.
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و عين:

و  سكوري  مممد   ال يد)ة) 

 N62 RUE ANSELME ST   (عنوانه)ا

 OUEN 93422 FRANCE  32222

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 22 أشت  222 وفي ممل رقم 
 30000 39 زنقة عالل بن عبد هللا - 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3667.

57I

omri compta sarl au

 JADID LARA TRANS SARL
AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92222، larache maroc

  JADID LARA TRANS SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار صيار 

تركونت قيادة ريصانة الجنوبية  - 

92222 العرائش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5605

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  يوليوز  222   26 في  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

 JADID LARA ذات الشريك الوحيد 

مبلغ رغسمالها     TRANS SARL AU

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي دوار صيار تركونت قيادة 
ريصانة الجنوبية  - 92222 العرائش 

االشريك  الحظ   : ل  نتيجة  املغرب 

غي  تنفذ  لم  الشركة  غن  الوحيد  

عملية منذ إنشائها في 2/2222 /23. 

فقرر الحل املبكر للشركة..

و حدد مقر التصفية ب دوار صيار 

 - الجنوبية   ريصانة  قيادة  تركونت 

92222 العرائش املغرب. 

و عين:

و  الكاملة   بنعي�سى    ال يد)ة) 

قيادة  تركونت  صيار  دوار  عنوانه)ا) 

العرائش    92222 ريصانة الجنوبية  

املغرب  كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 922.

58I

CANOCAF SARL

RAINBOWCOM
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخن اء 

رقم 7 ال5ابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

RAINBOWCOM »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 28  

بلوك ب حي غوالد بوطيب  - 62222 

الناظور  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  279

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

15 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الحـصص  تفـويت  على  املصادقة 

االجتمـاعـية املقررة بتاريخ 15 يوليوز 

 222 بين ال يد ربيع غبرو، من جهة، 
و ال يد شمالل عادل من جهة غخرى

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين م ير جديد للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

األسـا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

حصة   500( عادل  شمالل  مايلي: 

الرحيم  عبد  شمالل  اجتماعية)، 

)500 حصة اجتماعية) 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

عادل  شمالل  ال يد  تعيين  مايلي: 
قبول  بعد  للشركة  وحيد  كم ير 

استقالة ال يد غبــرو ربيـــع من مها6 

الت يير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

 222 تمت رقم 3622.

29I

FIDUCIARE ECF

SOCIETE DISRESO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 22 22،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE DISRESO شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرق5وني ال5ابق 2 رقم 6 - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DISRESO
 IMPORT : أرض الشركة بإيجاز

.ET EXPORT
46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرق5وني ال5ابق 2 رقم 6 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يدة أنباز خديجة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يدة أنباز خديجة عنوانه)ا) 3 
زنقة سومية حي النخيل 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يدة أنباز خديجة عنوانه)ا) 3 
زنقة سومية حي النخيل 22222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789283.
60I

FOUZMEDIA

STE T.H. MAROC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ،  4222، kenitra

maroc
STE T.H. MAROC شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

هارون الرشيد اقامة فردوس الرقم 
3 ميموزا - 14000 القني5رة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
61515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   08
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.T.H. MAROC
: مقاول في  أرض الشركة بإيجاز 

نقل ال لع
مقاول في االشغال املختلفة

التصدير واالستيراد.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
هارون الرشيد اقامة فردوس الرقم 
3 ميموزا - 14000 القني5رة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد التجاني البمث عنوانه)ا) 

--- --- -- فرن ا.
ال يد الحبيب الدريهمو عنوانه)ا) 

--- -- -- فرن ا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد التجاني البمث عنوانه)ا) 

--- --- --- فرن ا
ال يد الحبيب الدريهمو عنوانه)ا) 

--- -- -- فرن ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم -.

61I

FNMCOMPTA

OUBKOU TRANS
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 27

 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

OUBKOU TRANS شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

ولي العهد مركز نيريا مكتب رقم 13 

ال5ابق األر�سي - طنجة - 92222 

طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   27

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUBKOU TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

نقل  و  للبضائع,  والدولي  الوطني 

امل تخدمين.

 183  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع ولي العهد مركز نيريا مكتب رقم 

13 ال5ابق األر�سي - طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

اوبكو  مو�سى  مممد  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : اوبكو  مو�سى  مممد  ال يد   

1000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

اوبكو  مو�سى  مممد  ال يد 

عنوانه)ا)  شارع الح ن الثاني اقامة 

 - 03 الحمامة البيضاء بلوك ف رقم 

ت5وان 93222 ت5وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

اوبكو  مو�سى  مممد  ال يد 

عنوانه)ا)  شارع الح ن الثاني اقامة 

 - 03 الحمامة البيضاء بلوك ف رقم 

ت5وان 93222 ت5وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7138.

62I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

مليزون دو طنجي
إعالن متعدد القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع مممد الخام2 و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب

مليزون دو طنجي »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 زنقة 

املبرة ح نونة  - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42799

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم -1 تفويت حصص: الذي 

تفويت روالن بليي   ينص على مايلي: 

5000 حصة اجتماعية من غصل  ل 

درهم   376,41 بقيمة  حصة   5000

للحصة لفائدة شركة كروب 6 س ب 
تفويت فان ون   - هولدينغ غوفشور 

بروشو ل5000 حصة اجتماعية من 

 376.41 بقيمة  حصة   5000 غصل 

درهم للحصة لفائدة كروب 6 س ب 
هولدينغ غوفشور  

استقالة  قبول   2- رقم  قرار 

آخرين  م يرين  تعيين  و  امل يرين 

على  بناء  مايلي:  على  ينص  الذي   :

استقالة ال يد روالن بليي و ال يد 

العا6  الجمع  قرر  بروشو  فان ون 

و  بليو  فران وا  جون  ال يد  تعيين 

كم يرين  فوستي  غلك ندر  ال يد  

للشركة وتوقيع غحدهما كاف لنفاذ 

التصرفات القانونية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 1.000.000,00  : الشركة  رغسمال 

حصة   10000 على  مق م  درهم 

تعود  للحصة،  درهم   100 بقيمة 

ب  س   6 كروب  لشركة  جميعها 
هولدينغ غوفشور 

على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

بليو  فران وا  جون  ال يد  مايلي: 

يتوليان  فوستي  غلك ندر  ال يد  و 

ت يير الشركة، و توقيع غحدهما كاف 

لنفاذ جميع التصرفات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242223.

63I

STE HOUSSINE DE TRANSPORT

 STE HOUSSINE DE
TRANSPORT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

 STE HOUSSINE DE

TRANSPORT

 HAY SALAM EXT. N° 2 323

 SIDI SAID MEKNES ، 22222،

MEKNES MAROC

 STE HOUSSINE DE

TRANSPORT شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها االجتماعي

 SALAM EXT. 2 N° 323 SIDI SAID

 MEKNES - 22222 MEKNES

.MAROC
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22427
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 ماي  222 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنش5ة 

الحالي :
نقل البضائع ألجل الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3680.
64I

األستاذ مممد بن عبد الجليل

ETABLISSEMENT HAJAR
عقد ت يير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون)
عقد ت يير حر ألصل تجاري

 ETABLISSEMENT HAJAR
قي  مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى  
 LA SOCIETE 29 يونيو  222 غع5ى
 « ETABLISSEMENT HAJAR «
التجاري  بالسجل  املسجل    SARL
بفاس  التجارية  باملحكمة   39429
التجاري  لألصل  الحر  الت يير  حق 
الشقف،  عين  طريق  ب  الكائن 
 30000 - 114 تجزئة القرويين، رقم 
 Monsieur لفائدة  املغرب  فاس 
 ABDELMAJID BENABDALLAH
شتنبر   01 من  تبتدئ  سنة   1 ملدة 
 2222 يوليوز   30 في  تنتهي  و   222 
 27.222 قيمته  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.
65I

sofoget

FONI COMPANY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،  4222، kenitra maroc
FONI COMPANY شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  القني5رة 

زنقة مممد ديوري و غميرة عائشة 
عمارة نخيل 29 ال5ابق الخام2   

14000  القني5رة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.292  

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تغيير  يوليوز  222   08 املؤرخ في 
و  »استيراد  من  الشركة  نشاط 
 « إلى  تصدير املنتجات االلكترونية» 
تجميع إنتاج وتركيب جميع األجهزة 

اإللكترونية
 ممتل تجاري

استيراد وتصدير».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 87822.

66I

FOUZMEDIA

ALAYADI NACIRI TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ،  4222، kenitra

maroc
ALAYADI NACIRI TRANS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القني5رة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61733
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALAYADI NACIRI TRANS

: مقاول في  أرض الشركة بإيجاز 

نقل امل تخدمين

مقاول في نقل ال لع

املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

 29  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القني5رة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد العيادي عثمان عنوانه)ا) 

 14000 القصيبية  ارزاكنة  دوار 

القني5رة املغرب.

عنوانه)ا)  عمر  العيادي  ال يد 

 14000 القصيبية  ارزاكنة  دوار 

القني5رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد العيادي عثمان عنوانه)ا) 

 14000 القصيبية  ارزاكنة  دوار 

القني5رة املغرب

عنوانه)ا)  عمر  العيادي  ال يد 

 14000 القصيبية  ارزاكنة  دوار 

القني5رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم -.

67I

sofoget

FONI COMPANY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

،  4222، kenitra maroc

 FONI COMPANY

 شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القني5رة 
زنقة مممد ديوري و غميرة عائشة 

عمارة نخيل 29 ال5ابق الخام2   

14000  ال يد مممد ناسك جهيد 

غو ال يد املهدي مصباحي عوا6 

املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.292  

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

08 يوليوز  222 تم تعيين  املؤرخ في 

م ير جديد للشركة ال يد)ة)  ال يد 

مممد ناسك جهيد غو ال يد املهدي 

مصباحي عوا6  ال يد مممد ناسك 

جهيد غو ال يد املهدي مصباحي عوا6 

كم ير آخر

تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 87822.

68I

L.AUDIFEC

ARCHI SBAI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

L.AUDIFEC

 N 67 RES  BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &

 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،

22372، CASABLANCA MAROC

ARCHI SBAI شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الح ن 2 إقامة راديوس الفقيه 

بن صالح  اململكة املغربية 23223  

الفقيه بن صالح اململكة املغربية

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4787
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   15

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ARCHI : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.SBAI

األنش5ة   : أرض الشركة بإيجاز 

املعمارية والهندسية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الفقيه  راديوس  إقامة   2 الح ن 

  23223 املغربية  اململكة  بن صالح  

الفقيه بن صالح اململكة املغربية.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رغسمال الشركة:  222.222 

درهم، مق م كالتالي:

م اهمة   : ال يد ال باعي كمال 

األصول والخصو6 في األصول املهنية 

بقيمة 222.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كمال  ال باعي  ال يد 

األول  إدري2  مولي  شارع   84

 22322 املغرب  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  كمال  ال باعي  ال يد 

األول  إدري2  مولي  شارع   84

 22322 املغرب  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

27 يوليوز  222 تمت رقم 229.

69I

Abi abdelouahad laabi

 STE AMZWAR
 DISTRIBUTION ET

TRANSPORT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة
Abi abdelouahad laabi

 rue aljihad hay riad route 42
Ain smen ، 32222، فاس املغرب

 STE AMZWAR DISTRIBUTION
ET TRANSPORT شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 54.54 

مكرر و تجزئة  28 الحي الصناعي 
بن ودة  - 30000 فاس املغرب.

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27829
العا6  الجمع  بمقت�سى 
يوليوز   27 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  خفض  تم   222 
درهم»   8.400.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   24.222.222« من  غي 
 : طريق  عن  درهم»   15.600.000«

تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3640.
70I

Abi abdelouahad laabi

STE BEN THAMI DISTRIBUT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

خفض رغسمال الشركة

Abi abdelouahad laabi
 rue aljihad hay riad route 42
Ain smen ، 32222، فاس املغرب
 STE BEN THAMI DISTRIBUT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2  الحي 
الصناعي وفاء بن ودة  - 30000 

فاس املغرب.
خفض رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65547

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  يوليوز  222   27 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

من  غي  درهم»   600.000« قدره 

»2.222.222 درهم» إلى »1.400.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3639.

71I

بن علي لألستشارة ش 6 6

NAJD COFFEE HOUSE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

بن علي لألستشارة ش 6 6

922 تجزئة امل ار طريق غسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

NAJD COFFEE HOUSE شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان 

3تجزئة 160 عمارة د1 نجد - 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   08

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 NAJD  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.COFFEE HOUSE

أرض الشركة بإيجاز : مقهى.

دكان   : االجتماعي  املقر  عنوان 

3تجزئة 160 عمارة د1 نجد - 40000 

مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد عبد هللا عبايد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عبد هللا عبايد عنوانه)ا) 

امل يرة 1 ب عمارة 814 مكرر شقة 4 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عبد هللا عبايد عنوانه)ا) 

مكرر شقة    814 1 ب عمارة  امل يرة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 86 9.

72I

MAGHREB NEGOCONSU sarl

 EAST WAY TRANS &
NEGOCE sarl

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

MAGHREB NEGOCONSU sarl

 TAN-TAN/AGADIR ، 82222،

AGADIR MAROC

 EAST WAY TRANS & NEGOCE

sarl شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

سيدي بيبي بيوكرى،اشتوكة ايت 

باها - 87274 بيوكرى املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   30

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 EAST  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.WAY TRANS & NEGOCE sarl
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االفراد لح اب الغير.
املعامالت التجارية املتنوعة..

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ايت  بيوكرى،اشتوكة  بيبي  سيدي 

باها - 87274 بيوكرى املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يد مم ن لحميد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لحميد عنوانه)ا)  ال يد مم ن 
 87274 بيبي  سيدي  كمود  بن  دوار 

بيوكرى املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
لحميد عنوانه)ا)  ال يد مم ن 
 .87274 بيبي  دوار بن كمود سيدي 

بيوكرى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ 28  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 662 .

73I

AL HUDA CONSEIL SARL

AJJOUR CAR
إعالن متعدد القرارات

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع مممد الزرق5وني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 
املغرب

AJJOUR CAR  »شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: املحل 1 
تجزئة القرويين طريق عين الشقف 

- 30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6 6 9

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 22 أشت  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة ال يد عجور عبد الرزاق

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الحصص الجديدة بالشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:

تفويت عن طريق الهبة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:

الت يير و التوقيعات.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

وفاة ال يد عجور عبد الرزاق بتاريخ 

13 يوليوز  222

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بالشركة  الجديدة  الحصص  توزيع 

على الشكل التالي ال يدعجور ح ن 

هشا6  عجور  ال يد   - حصة   340

ال يد عجور مممد    - حصة   330

 41 ال يدة سلمى ق و   - 55 حصة 

 78 عجور  غمينة  ال5فلة   - حصة 

 156 ال5فل يعقوب عجور   - حصة 

حصة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

جميع  عجور  مممد  ال يد  تفويت 

بالشركة  يمتلكها  التي  الحصص 

غمينة  لل5فلين  الهبة  طريق  عن 

عجور و يعقوب عجور بذلك يصبح 

اآلتي  الشكل  على  الحصص  توزيع 

 - حصة   340 ح ن  ال يدعجور 

حصة   330 هشا6  عجور  ال يد 

حصة   41 ق و  سلمى  ال يدة    -

 - 106 حصة  ال5فلة غمينة عجور   -

ال5فل يعقوب عجور 183 حصة 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

زينب  لل يدة  التوقيعات  و  الت يير 

بنار

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3692.

74I

HABIL CONSEILS

ديهيا ميديا
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

HABIL CONSEILS

 RUE MOHAMED EL BEQAL

 IMM EL MASKOUNE ETAGE  

 APPT N°    GUELIZ ، 42222،

MARRAKECH MAROC

ديهيا ميديا شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مممد البقال عمارة امل كون 

ال5ابق االول رقم 11 - 40000 

مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  729 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   28

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

ديهيا   : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ميديا.

انشاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البرامج والتقارير ال مع2 البصري 

خدمة املعلومات التجارية .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مممد البقال عمارة امل كون ال5ابق 

مراكش   40000  -  11 رقم  االول 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : خيرات   رجاء  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خيرات   رجاء  ال يدة 

اقامة ال عادة 2 عمارة 39 شقة 03 

مراكش   40000 مراكش  العزوزية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  خيرات   رجاء  ال يدة 

اقامة ال عادة 2 عمارة 39 شقة 03 

مراكش   40000 مراكش  العزوزية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم  2 26 .

75I

bemultico  بيمولتيكو

 SMART AUDIT ET

CONSULTING    SAC
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

 SMART AUDIT ET

CONSULTING    SAC  شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

ال فلي في الرقم 101 النعيم 

مكناس  - 50000 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2422 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 SMART : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها
. AUDIT ET CONSULTING    SAC

 : بإيجاز  الشركة  أرض 
االستشارات اإلدارية

التفاوض
األشغال املختلفة غو البناء.

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال فلي في الرقم 101 النعيم مكناس  

- 50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : سعيد  ميموني  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  ميموني  ال يد 
 79 رقم   22 جناح   1 الش5ر  املنتزه 
مكناس   50000 مكناس  مجاط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  سعيد  ميموني  ال يد 
 79 رقم   22 جناح   1 الش5ر  املنتزه 
مكناس   50000 مكناس  مجاط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
04 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3646.
76I

Cabinet Comptable Marzofid

STE ECOMAFRIC SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 2eme Etage Appt.n°2 
 Guéliz MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROCA

 STE ECOMAFRIC SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

بن عائشة عمارة تمانية النخالت 
ال5ابق الخام2 رقم 51 أليز - 

40000 مراكش املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  2969

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 يونيو  222 تم  تمويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تمانية  عمارة  عائشة  بن  »زنقة  من 
 51 رقم  الخام2  ال5ابق  النخالت 
إلى  املغرب»  مراكش   40000  - أليز 
»متجر2 عمارة ل مشروع بيت الخير 
2  تجزئة الح ن II سوكوما غسكجور  

- 40000 مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 64 9.
77I

fj conseil

كنة كار
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fj conseil
رفم 1051 ال5ابق 01 حي القدس 

22 ب 22 خريبكة ، 22222، 
خريبكة املغرب

كنة كار شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

 I  2 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
تجز ئة الصفاء  خريبكة 22222 

خريبكة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : كنة كار.

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق.

 I رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

10 تجز ئة الصفاء  خريبكة 22222 

خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 I ال يد كنة صالح عنوانه)ا) رقم

10 تجز ئة الصفاء  22222 خريبكة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة زهرة الدنداني عنوانه)ا) 

خريبكة   22222 الجموحي  حي   35

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 04 أشت 

 222 تمت رقم 385.

78I

GOUMS SERVICES SARL

جومز سيرفي ز

)GOUMS SERVICES( 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

GOUMS SERVICES SARL

 N: 922 GROUPE EL AHD

 HAY NAHDA   RABAT N: 922

 GROUPE EL AHD HAY NAHDA

   RABAT،  2222، RABAT

MAROC

 GOUMS( جومز سيرفي ز

 (SERVICES

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 922 

مجموعة العهد حي النهضة 1 الرباط 

- 10000 الرباط املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

153445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   28

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

جومز   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.(GOUMS SERVICES( سيرفي ز

جميع   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

خدمات االتصال والت ويق  ملختلف 

في  او  املغرب  في  سواء  املنتجات 

الخارج.

- تعمل في مجال الفعاليات بجميع 

غشكالها..

 922  : االجتماعي  املقر  عنوان 

مجموعة العهد حي النهضة 1 الرباط 

- 10000 الرباط املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ݣمري  مهدي  ال يد 

 1 النهضة  العهد حي  مجموعة   922

الرباط 10000 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  ݣمري  غسامة  ال يد 

 1 النهضة  العهد حي  مجموعة   922

الرباط 10000 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  ݣمري  سلمى  ال يدة 

 1 النهضة  العهد حي  مجموعة   922

الرباط 10000 الرباط املغرب.

ال يد ربيعه شافي عنوانه)ا) 922 

مجموعة العهد حي النهضة 1 الرباط 

10000 الرباط املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ݣمري  مهدي  ال يد 
 1 النهضة  العهد حي  مجموعة   922

الرباط 10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 6554.

79I

مكتب الح ابات ح ل

BASSATINE ALKHAIR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

مكتب الح ابات ح ل
22 شارع الداخلة ال5ابق االول قرية 
الجماعة ، 22432، الدار البيضاء 

املغرب
BASSATINE ALKHAIR شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 ال5ابق االول - 
22222 البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   15
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BASSATINE ALKHAIR
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري .
61 محج   : عنوان املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 ال5ابق االول - 

22222 البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد املنتصر املع5ي عنوانه)ا) 

برشيد 22 26 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  عزيز  الكتاني  ال يد 

البيضاء 22272 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد املنتصر املع5ي عنوانه)ا) 

برشيد 22 26 برشيد املغرب

عنوانه)ا)  عزيز  الكتاني  ال يد 

البيضاء 22272 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788540 .

80I

WAY CONSEIL

 IKRAM ET ANAS

CONSTRUCTION
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA   -A ، 42222،

MARRAKECH MAROC

 IKRAM ET ANAS

CONSTRUCTION شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اسكجور صوكوما رقم 492 متجر 
رقم 8 - 40150 مراكش املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9232 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  يوليوز  222   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»1.450.000 درهم» غي من »50.000 

عن  درهم»   1.500.000« إلى  درهم» 

إدماج احتياطي غو غرباح غو    : طريق 

عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 3 92.

81I

WAY CONSEIL

RIBOULET
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA   -A ، 42222،

MARRAKECH MAROC

RIBOULET  شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تيكمي 

الجديد تارميكت - 22222 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7603

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز  222 تقرر حل 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

مبلغ     RIBOULET الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم   22.222 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي تيكمي الجديد 

املغرب  ورزازات   22222  - تارميكت 

نتيجة ل : توقف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب حي تيكمي 

ورزازات   22222  - الجديد تارميكت 

املغرب. 

و عين:

و  بوعال6  زكية    ال يد)ة) 

6 حي البهجة ورزازات  عنوانه)ا) رقم 

22222 ورزازات املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

 6 رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

حي البهجة ورزازات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 29 يوليوز 

 222 تمت رقم 432.

82I

WAY CONSEIL

 ESSA DISTRIBUTION ET
»NEGOCE «ELITE FOODS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رغسمال الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA   -A ، 42222،

MARRAKECH MAROC
 ESSA DISTRIBUTION ET

 «NEGOCE «ELITE FOODS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
امل ار رقم 9  - 40100 مراكش 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82483

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  يوليوز  222   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»500.000 درهم» غي من »100.000 
عن  درهم»   600.000« إلى  درهم» 
إدماج احتياطي غو غرباح غو    : طريق 

عالوات إصدار في رغس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26623 .

83I

WAY CONSEIL

JACARANDA CAR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA   -A ، 42222،

MARRAKECH MAROC
 JACARANDA CAR
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شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

  G-11 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
عمارة هيليت شارع مممد البقالي 

كيليز - 40000 مراكش  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62237

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  يوليوز  222   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تا6  يون2   )ة)  ال يد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من غصل  تا6 
)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   1.000
يوليوز   06 بتاريخ  رومني  ياسين  

.222 
تا6  يون2   )ة)  ال يد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من غصل  تا6 
1.000 حصة لفائدة  ال يد )ة) هيا6 

البوزيدي بتاريخ 06 يوليوز  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26622 .
84I

WAY CONSEIL

JACARANDA CAR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA   -A ، 42222،

MARRAKECH MAROC
JACARANDA CAR  شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
 G-11 وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم
عمارة هيليت شارع مممد البقالي 

كيليز - 40000 مراكش املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62237

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
06 يوليوز  222 تم تعيين  املؤرخ في 
م ير جديد للشركة ال يد)ة) رومني 

ياسين كم ير وحيد

تبعا إلقالة م ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26622 .
85I

Global-meq trans

GLOBAL MEQ TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

Global-meq trans
 avenue youssef ibnou tachfine

 etage 2 n3 ، 92222، Tanger
Maroc

Global meq trans شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

 av 5 و عنوان مقرها االجتماعي
 youssef ibn tachfine etg 2 n 2 -

. 92222 Tanger
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 مارس  222 تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   03 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 222342.
86I

BRADUS BUSINESS CENTER

TEAM III INTERNATIONAL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT  7 2EME ETAGE
 CASA ، 22422، CASABLANCA

MAROC
 TEAM III INTERNATIONAL

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرق5وني ال5ابق 2 شقة 6  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.411437

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  يونيو  222  في  2  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

 TEAM III الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رغسمالها    INTERNATIONAL

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

الزرق5وني  شارع   46 اإلجتماعي 

الدار   22222  -   6 شقة   2 ال5ابق 

البيضاء املغرب نتيجة ل : قلة فرص 

البيع واملناف ة.

و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 

 -   6 شقة   2 ال5ابق  الزرق5وني 

22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  الخجالني  رضوان    ال يد)ة) 

البركي   مول  الغزاونة  دوار  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   22 62

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 46 شارع 

الزرق5وني ال5ابق 2 شقة 6 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788988.

87I

CANOCAF SARL

ALLIANCE POWER NEGOCE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخن اء 
رقم 7 ال5ابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

 ALLIANCE POWER NEGOCE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
البدر حي وهدانة بني نصار - 62222 

الناظور املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22222
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   30
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALLIANCE POWER NEGOCE
/1  : بإيجاز  الشركة  أرض 

تمميص الفواكه الجافة و توزيعها
املواد  تصدير  و  2/استيراد 

الغدائية
3/استيراد و تصدير .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البدر حي وهدانة بني نصار - 62222 

الناظور املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500   : الدرقاوي  خالد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : رزوقي  الح ين  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد خالد الدرقاوي عنوانه)ا) 
شارع طوكيو زنقة 22 رقم 60 62222 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  رزوقي  الح ين  ال يد 
حي جعدار ازأنغان  62222 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد خالد الدرقاوي عنوانه)ا) 
شارع طوكيو زنقة 22 رقم 60 62222 

الناظور املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 2222.
88I

WAY CONSEIL

JACARANDA CAR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA   -A ، 42222،

MARRAKECH MAROC
JACARANDA CAR شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
 G-11 و عنوان مقرها االجتماعي رقم
عمارة هيليت شارع مممد البقالي 

كيليز  - 40000 مراكش .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62237

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 06 يوليوز  222 تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
»شركة ذات امل ؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26622 .
89I

فيكاميد

DIAMOND TEX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة ال5ابق األول رقم 1 

، 93222، ت5وان املغرب
DIAMOND TEX شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة الشارقة تجزئة 
الفا�سي رقم 8 - 93222 ت5وان 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9429
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تغيير  يوليوز  222  املؤرخ في 9  
و  »االستيراد  من  الشركة  نشاط 

التصدير
التجارة» إلى »بيع املالب2 الجاهزة 

بالتق يط».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت5وان  بتاريخ 29 أشت 

 222 تمت رقم 3153.

92I

ALPHA EXPERTISE

NATACHA COMPOUND
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALPHA EXPERTISE
 Angle Av Med 2 et Chevalier

 Bayard Place Yasser Résidence
 Valrose Entrée E, Etage   App.3 -
 Belvédère ، 22322، Casablanca

MAROC
NATACHA COMPOUND شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
بوسكورة ، 229  طريق رمال 
لحالل الدارالبيضاء - 22222  

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.232247

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   14 في  املؤرخ 
ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 
 NATACHA الوحيد  الشريك  ذات 
رغسمالها  مبلغ    COMPOUND
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
طريق    229  ، بوسكورة  اإلجتماعي 
  22222  - رمال لحالل الدارالبيضاء 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

توقف  النشاط التجاري.

في  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بوسكورة ، 229  طريق رمال لحالل 
الدارالبيضاء - 22222  الدارالبيضاء 

املغرب. 
و عين:

و   JACOB   PEREZ ال يد)ة) 
يوسف  موالي  54,شارع  عنوانه)ا) 
املغرب  الدارالبيضاء   IM C  22222

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788362.
9 I

LUCA CENTER

 SB44  enseigne (ATELIER
 44 - WHEN BEAUTY MEETS

)FASHION
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC
 SB44  enseigne (ATELIER

 44 - WHEN BEAUTY MEETS
FASHION) شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 

18ل، 6 افوني ايفغناج مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  7222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    2
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

  SB44  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

 enseigne (ATELIER 44 - WHEN

.(BEAUTY MEETS FASHION

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

منتجات الصناعة التقليدية .

ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  ايفغناج  افوني   6 18ل، 

40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يدة بردي وفاء :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وفاء  بردي  ال يدة 
تاركة    85 رقم   3 ياسمين  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  وفاء  بردي  ال يدة 
تاركة    85 رقم   3 ياسمين  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26222 .

92I

ZHAR AHMED

AL QODS SCHOOL PRIVEE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

32232، FES MAROC

 AL QODS SCHOOL PRIVEE

شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
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و عنوان مقرها االجتماعي الق5عة 
رقم 32  تجزئة الغالي بن ودة فاس 

- 30030 فاس .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28947

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
15 يونيو  222 تم تمويل  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
»شركة ذات امل ؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم  3668/222.

93I

ZHAR AHMED

AL QODS SCHOOL PRIVEE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

32232، FES MAROC
 AL QODS SCHOOL PRIVEE

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الق5عة 
رقم 32  تجزئة الغالي بن ودة فاس 

- 30030 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28947

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  يونيو  222   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكركريوي  )ة)  ال يد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   922 ياسين 
غصل 1.000 حصة لفائدة  ال يد )ة) 

ح ن هادي بتاريخ 16 يونيو  222.
الكركريوي   )ة)  ال يد  تفويت 
ياسين 50 حصة اجتماعية من غصل 
1.000 حصة لفائدة  ال يد )ة) مريم 

عزوزي بتاريخ 16 يونيو  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم  3668/222.
94I

ZHAR AHMED

AL QODS SCOOL PRIVEE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

32232، FES MAROC
  AL QODS SCOOL PRIVEE

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الق5عة 
رقم 32  تجزئة الغالي بن ودة فاس 

- 30030 فاس املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28947

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين  يونيو  222   15 املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 

عزوزي مريم كم ير وحيد
تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم  3668/222.
92I

CANOCAF SARL

BOUZAGGOU TRANSIT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخن اء 

رقم 7 ال5ابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
BOUZAGGOU TRANSIT شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخام2 عمارة 10 ال5ابق 

الثاني شقة 4 بني انصار  - 62222  
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5615
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   22 املؤرخ في 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    BOUZAGGOU TRANSIT
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مممد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
الثاني  ال5ابق   10 عمارة  الخام2 
شقة 4 بني انصار  - 62222  الناظور 
نشاط  نهاية   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ال5ابق   10 عمارة  الخام2  مممد 
 62222  - بني انصار    4 الثاني شقة 

الناظور  املغرب. 
و عين:

و  بوزكو  مممد    ال يد)ة) 
 22 رقم  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا) 
62222  الناظور  املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

 222 تمت رقم 3623.
96I

Cabinet Comptable Marzofid

 SOCIETE KONDAH
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 2eme Etage Appt.n°2 
 Guéliz MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE KONDAH TRAVAUX

SARL AU

 شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
الرابع إقامة مينارة تارأة مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   15
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE KONDAH TRAVAUX

.SARL AU
*غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

متنوعة غو إنشاءات.
*شراء وبيع مواد البناء.

والتبريد  التكييف  *غعمال 
الصناعي.

*غعمال البناء العامة.
الخاصة  غو  العامة  *األعمال 

للم احات الخضراء..
ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرابع إقامة مينارة تارأة مراكش 

40000 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد قنداح املص5فى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد قنداح املص5فى عنوانه)ا) 
عمارة13  من5قة14  مراكش  غبواب 

الشقة16 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
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ال يد قنداح املص5فى عنوانه)ا) 
عمارة13  من5قة14  مراكش  غبواب 

الشقة16 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 176458.

97I

CANOCAF SARL

BOUZAGGOU TRANSIT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخن اء 

رقم 7 ال5ابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
BOUZAGGOU TRANSIT  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
مممد الخام2 عمارة 10 ال5ابق 
الثاني شقة 4 بني انصار - 62222 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5615

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   22 املؤرخ في 
شركة    BOUZAGGOU TRANSIT
مبلغ  املحدودة  امل ؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مممد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
الثاني  ال5ابق   10 عمارة  الخام2 
4 بني انصار - 62222 الناظور  شقة 

املغرب نتيجة لنهاية نشاط الشركة.
و عين:

و  بوزكو  مممد   ال يد)ة) 
 22 رقم  لعرا�سي  حي  عنوانه)ا) 
62222 الناظور املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي  يونيو  222   30 بتاريخ 
ال5ابق   10 عمارة  الخام2  مممد 
 62222  - بني انصار   4 الثاني شقة 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

 222 تمت رقم 3622.

98I

STE  FIDU  WHITE

MIRIPLAT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

    APPART   -TAOURIRT ،

62822، TAOURIRT MAROC

MIRIPLAT شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مراكش اقامة رقم 77 ال5ابق 1 حي 

جديد  - 65800 تاوريرت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 7

الشريك  قرار  بمقت�سى 

يوليوز  222   26 في  الوحيداملؤرخ 

م ؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

MIRIPLAT  مبلغ رغسمالها 100.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

1 حي  ال5ابق   77 مراكش اقامة رقم 

املغرب  تاوريرت   65800  - جديد  

الهدف  تمقيق  عد6   : ل  نتيجة 

االجتماعي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

1 حي  ال5ابق   77 مراكش اقامة رقم 

جديد  - 65800 تاوريرت املغرب. 

و عين:

ال يد)ة) ميمون  مليري و عنوانه)ا) 

 65800 مدرسة الرازي حي النهضة  

تاوريرت املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 04 أشت 

 222 تمت رقم  323/222.

99I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

KAMAL M.C SERVICE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 1 ال5ابق 1 بلوك L رقم 

6 مكرر شارع موالي ال5اهر بن 

عبد الكريم حي املقاومة ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

KAMAL M.C SERVICE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

3 بلوك 3 حي ال ال6  - 45000 

ورزازات املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAMAL M.C SERVICE

أرض الشركة بإيجاز : *األشغال 

املختلفة غو البناء

*غعمال تركيب املكيفات و غعمال 

امل ابح و الترصيص.

*غعمال اإلصالحات الصناعية 

*تجارة املعدات الكهربائية.

املتعلقة  الكيماوية  املواد  *تجارة 
بامل ابح .

 3 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بلوك 3 حي ال ال6  - 45000 ورزازات 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يد كمال البخاري  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ال يد كمال البخاري  
رقم 279 حي امل يرة ورزازات  45000 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  ال يد كمال البخاري  
رقم 279 حي امل يرة ورزازات  45000 

ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تمت   - بتاريخ  بورزازات   االبتدائية 

رقم -.

100I

chrono services

FORME  CONSTRUCTION
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

22 26، برشيد املغرب
 FORME  CONSTRUCTION

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي 
الرقم 10 زنقة سد بوكركور حي 
ركراكة  برشيد 22 26 برشيد 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15543
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   27
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORME  CONSTRUCTION
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء.
سفلي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  بوكركور  سد  زنقة   10 الرقم 
برشيد   26 22 برشيد  ركراكة  

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد جابري املص5فى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد جابري املص5فى عنوانه)ا) 
بوكركور  زنقة سد   10 الرقم  سفلي 

حي ركراكة  22 26 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد جابري املص5فى عنوانه)ا) 
بوكركور  زنقة سد   10 الرقم  سفلي 

حي ركراكة 22 26 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

 222 تمت رقم 1010.
101I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

AIT WAGHARDA
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 1 ال5ابق 1 بلوك L رقم 

6 مكرر شارع موالي ال5اهر بن 

عبد الكريم حي املقاومة ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

AIT WAGHARDA  شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

املقاومة تزناخت - 45000 ورزازات 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  24 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   07 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :

التصدير و اإلستيراد .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 23 يونيو 

 222 تمت رقم 683.

 22I

FINANCE HOUSE

BAY VENDING
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FINANCE HOUSE

 rue Ahmed El Majjati Res. 13

 Les Alpes  er étage n° 8 quartier

 Maarif ، 22 42، CASABLANCA

MAROC

BAY VENDING شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء - 77 شارع مممد سميمة ، 

ال5ابق 10 ، شقة رقم 57. - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  922

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   07

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 BAY  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VENDING

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

وإيداع آالت بيع املشروبات ال اخنة 

والباردة والوجبات الخفيفة.

الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البيضاء - 77 شارع مممد سميمة ، 

ال5ابق 10 ، شقة رقم 57. - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يدة اسماء امور :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امور  اسماء  ال يدة 

رقم   06 بلوك   ،  8 املبنى   ، بانوراما 

 - البرنو�سي  سيدي   ،  4 الش5ر   2 

الدار البيضاء 22622 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  امور  اسماء  ال يدة 

رقم   06 بلوك   ،  8 املبنى   ، بانوراما 

 - البرنو�سي  سيدي   ،  4 الش5ر   2 

الدار البيضاء 22622 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 89 788.

103I

فيكاميد

BILEI VING
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة ال5ابق األول رقم 1 

، 93222، ت5وان املغرب

BILEI VING شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد بركة الق مة رقم 6 العمارة 

غ ال5اب االر�سي - 93222 ت5وان 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    2

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 BILEI  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.VING

مقهى-   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غكلة خفيفة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العمارة   6 مممد بركة الق مة رقم 

ت5وان   93222  - االر�سي  ال5اب  غ 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : زينة  بن  عزيز  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  زينة  بن  عزيز  ال يد 
حارة البلد زنقة احفير رقم 4 93222 

ت5وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  زينة  بن  عزيز  ال يد 
حارة البلد زنقة احفير رقم 4 93222 

ت5وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
03 أشت  االبتدائية بت5وان  بتاريخ 

 222 تمت رقم 62 3.
104I

CABINET AYZER

لحنات طرافو
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CABINET AYZER
 Résidence Al Azizia Bd

 Royaume Arabie Saoudite 3eme
 Etage N 22  Tanger ، 92222،

TANGER MAROC
لحنات طرافو شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الشهيد اكوداد مممد تجزئة سليمة 
ق5عة 62  ال5ابق 1  - 92222 

طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 28897

 22 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2222 غكتوبر 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : لحنات 

طرافو.
أرض الشركة بإيجاز : البناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشهيد اكوداد مممد تجزئة سليمة 

 92222  -   1 ال5ابق    62 ق5عة 

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد لحنات مممد امين :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امين  مممد  لحنات  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة مالباطا هيلز رقم 77 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

امين  مممد  لحنات  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة مالباطا هيلز رقم 77 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غكتوبر   15 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

2222 تمت رقم 5537.

105I

AUDINORD SARL

ATLANTIS RESTINGUA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDINORD SARL

رقم 58، ال5ابق ال ادس، إقامة 

لينا، زاوية شارع مممد الخام2، 

شارع طان طان وحي لبنان – طنجة-

92222 – املغرب.

ATLANTIS RESTINGA شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 7 شارع 

الدار البيضاء اقامة بران ي2 

ال5ابق الثالث رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73449

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تمت   22 9 غكتوبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ATLANTIS )ة)  ال يد  تفويت 

PROSPECT - 992 حصة اجتماعية 

حصة لفائدة ال يد   992 من غصل 

)ة) نور الدين زيان بتاريخ 23 غكتوبر 

.22 9

ابراهيم غموزو  )ة)  تفويت ال يد 

 10 غصل  من  اجتماعية  حصة   10

نور الدين  )ة)  حصة لفائدة ال يد 

زيان بتاريخ 23 غكتوبر 9 22.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   08 بتاريخ  ب5نجة  التجارية 

9 22 تمت رقم 227672.

106I

AUDINORD SARL

RETAIL CASABLANCA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDINORD SARL

رقم 58، ال5ابق ال ادس، إقامة 

لينا، زاوية شارع مممد الخام2، 

شارع طان طان وحي لبنان – طنجة-

92222 – املغرب.

RETAIL CASABLANCA شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

الدار البيضاء اقامة بران ي2 

ال5ابق الثالث رقم 5 - 92222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72333

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   22 9 غكتوبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 ATLANTIS )ة)  ال يد  تفويت 

PROSPECT - 992 حصة اجتماعية 

من غصل 992 حصة لفائدة  ال يد 

)ة) نور الدين  زيان بتاريخ 23 غكتوبر 

.22 9

تفويت ال يد )ة) ابراهيم  غموزو 

 10 غصل  من  اجتماعية  حصة   10

نور الدين   )ة)  ال يد  حصة لفائدة  

زيان بتاريخ 23 غكتوبر 9 22.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر   08 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

9 22 تمت رقم 227669.

107I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

إيري سيد ماروك
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئي ية 

الرشيدية ، 22222، الرشيدية 

املغرب

إيري سيد ماروك شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 

قصرتي كدلت الخنك - 22222 

الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 4249

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر  يونيو  222   15 في  املؤرخ 

ذات  شركة  ماروك  سيد  إيري  حل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 22222  - الخنك  قصرتي كدلت 

لوفاة  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

الشريك الوحيد.

و عين:

و  عليبوش  مممد   ال يد)ة) 

تنغير   22422 النيف  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
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الجمعية  انعقاد  تم  وقد 
15 يونيو  222 وفي  الختامية بتاريخ 
 22222  - الخنك  قصرتي كدلت 

الرشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 329.

108I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

إيف بي كونسيلتين
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئي ية 
الرشيدية ، 22222، الرشيدية 

املغرب
إيف بي كون يلتين شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

تازموريت الخنك - 22222 
الرشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13113
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   15 املؤرخ في 
ذات  شركة  كون يلتين  بي  إيف 
رغسمالها  مبلغ  املحدودة  امل ؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الخنك  تازموريت  قصر  اإلجتماعي 
نتيجة  املغرب  الرشيدية   22222  -

الزمة شغل.
و عين:

بوحميدي  اسماعيل   ال يد)ة) 
الفالحة  تجزئة   93 رقم  و عنوانه)ا) 
 22222 االجتماعية  االعمال  و 
)ة)  كمصفي  املغرب  الراشدية 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قصر  وفي  يونيو  222   15 بتاريخ 
تازموريت الخنك - 22222 الرشيدية 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 330.

 29I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

بدر فير
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 ALI OULHAJ (SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئي ية 
الرشيدية ، 22222، الرشيدية 

املغرب
بدر فير شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 2  
شارع موالي عبد هللا املنقارة الجرف 

- 22322 الجرف املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7493

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 ماي  222 تقرر حل بدر 
ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة  فير 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رغسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   400.000
اإلجتماعي رقم 2  شارع موالي عبد 
هللا املنقارة الجرف - 22322 الجرف 

املغرب نتيجة الزمة شغل.
و عين:

و  بلخيري  العربي   ال يد)ة) 
شارع موالي عبد    2 رقم  عنوانه)ا) 
الجرف   22322 املنقارة الجرف  هللا 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
  2 رقم  وفي  ماي  222   24 بتاريخ 
شارع موالي عبد هللا املنقارة الجرف 

- 22322 الجرف املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 334.

110I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE OBSERVATEUR

.INFO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

»  اوب رفاتور.انفو  ش.6.6. »
رقم التقييد في السجل التجاري 

4667 9

مؤرخ   عرفي   عقد   بمقت�سى 

بالدارالبيضاء،   222 /27/ 9 في 

قررم اهمو الشركة

شركة   « اوب رفاتور.انفو    «

رغسمالها    ممدودة،  م ؤولية   ذات  

100.000,00 درهم  مقرها االجتماعي  

تقاطع شارع    ،55  ، بالدار البيضاء 

رقم  زنقة سبتة شقة  و  الزرق5وني 

27   ما يلي : 

املراجعة واملوافقة على ح اب   -

التصفية النهائية

ذمة املصفي و إعفاؤه من  إبراء   -

مهامه كم ير

- معاينة  إختتا6  التصفية

- الصالحيات لإلجراءات القانونية 

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

يو6  في  بالدارالبيضاء  التجارية 

28/22/ 222  تمت رقم . 4 789
مقت5ف من غجل إشهار.

111I

FLASH ECONOMIE

ATLAS VOYAGES
شركة امل اهمة

إأالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

MCA CONSULTING

5 شارع عبد الل5يف بنقدور الدار 

البيضاء

ATLAS VOYAGES

شركة امل اهمة

رغسمالها 30.000.000 درهم

مقرها االجتماعي: 150 شارع الجيش 

امللكي الدار البيضاء

السجل التجاري: 29222

 05 بتاريخ  اإلدارة  مجل2  قرر 

الشركة  فرع  إأالق  يوليوز  222 

التالية

الدار البيضاء

النواصر،  تيكنوبارك،،طريق 

زاوية RS 114 و

CT  229   ممل رقم 168 ال5ابق 

ال فلي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت  222 تمت رقم 6 7892

  2I

FLASH ECONOMIE

AS INDUSTRY

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

AS INDUSTRY SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

رغسمالها 2.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : اقامة الشرفاء 

تجزئة حديقة عمارة غ الشقة 6 عين 

ال بع الدار البيضاء

 RC Casablanca:  44262 / IF :

  22897

العا6  الجمع  قرار  بمقت�سى 

يونيو   4 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

 222، قرر الشركاء ما يلي :

اقامة  إلى  الشركة  مقر  نقل 

غ  عمارة  حديقة  تجزئة  الشرفاء 

الشقة 6 عين ال بع الدار البيضاء

النظا6  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 22246

113I
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FLASH ECONOMIE

OCA CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

MCA CONSULTING
5 شارع عبد الل5يف بنقدور الدار 

البيضاء
 OCA CONSULTING

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
رغسمالها :222.222 درهم

مقرها االجتماعي: 44 شارع الجيش 
امللكي الدار البيضاء

السجل التجاري: 9 2297
رفع رغسمال الشركة

وخفض رغسمال الشركة
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ بتاريخ 28 يونيو  222 قرر:
بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 222.222 من  غي  درهم   226.222

درهم إلى 726.222.222 درهم
املتعلق   8 الفصل  تعديل 
النظا6  من  اإلجتماعي  بالرغسمال 

األسا�سي للشركة
بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 
 726.222 من  غي  درهم   716.500

درهم إلى 10.000 درهم
املتعلق   8 الفصل  تعديل 
النظا6  من  اإلجتماعي  بالرغسمال 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789222

114I

FLASH ECONOMIE

 YAZAKI MOROCCO
MEKNES

شركة امل اهمة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

YAZAKI MOROCCO MEKNES
شركة امل اهمة 

رغسمالها:50000000 درهم 
مقرها اإلجتماعي:  UL2 iLot من5قة 

اكروبولي2 مكناس
رقم التقييد في السجل 

التجاري:37805

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
قرر   22 2 شتنبر   30 املؤرخ بتاريخ 

الشركاء :

للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

الذي   22 2 اكتوبر   01 ابتداءا من 

طريق   8 كلم  الخلط  دوار  في  كان 

العنوان  الى  مكناس  قاسم   سيدي 

التالي 

اكروبولي2  من5قة   UL2 iLot

مكناس

النظا6  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

 22 6

115I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE BEST DIGITAL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

 بي ت ديجتال  ش.6.6.  
رقم التقييد في السجل التجاري 

46672 

مؤرخ   عرفي   عقد   بمقت�سى 

بالدارالبيضاء،  في9 /27/ 222  

بي ت  الشركة»  قررم اهمو 

» شركة ذات  م ؤولية   ديجيتال    
 100.000 رغسمالها    ممدودة، 

بالدار  مقرها االجتماعي   درهم    00,

شارع  تقاطع    ،55  ، البيضاء 

رقم  زنقة سبتة شقة  و  الزرق5وني 

22   ما يلي : 

املراجعة واملوافقة على ح اب   -

التصفية النهائية

ذمة املصفي و إعفاؤه من  إبراء   -

مهامه كم ير

-  معاينة  إختتا6  التصفية

-  الصالحيات لإلجراءات القانونية 

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

يو6  في  بالدارالبيضاء  التجارية 

28/22/ 222 تمت رقم  42 789
مقت5ف من غجل إشهار.

116I

MOORISH

 PERFORMANCE
CONSULTING ET GESTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت ال5ابق 5 شقة د 

، 22282، الدار البيضاء املغرب
 PERFORMANCE CONSULTING

ET GESTION  شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة اليقوت مص5فى املعاني املركز 

التجاري الرياض رقم85 ال5ابق 
الثاني  - 22292 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

227962
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   13
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PERFORMANCE CONSULTING

. ET GESTION
تمصيل   : بإيجاز  أرض الشركة 

الديون والوساطة.
61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
اللة اليقوت مص5فى املعاني املركز 
ال5ابق  رقم85  الرياض  التجاري 
البيضاء  الدار   22292  - الثاني  

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500   : منصف  إدري2  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : زمرود   ح ناء  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد إدري2 منصف عنوانه)ا) 
43 زنقة بن الجاللي تاج الدين درج ب 
16 املعاريف  22222 الدار  1 ش  ط 

البيضاء املغرب.
ال يدة ح ناء زمرود  عنوانه)ا) 
الحي  د4  شقة   2 ط  النخيل  إقامة 
البيضاء  الدار   22222 الح ني  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد إدري2 منصف عنوانه)ا) 
زنقة بن الجاللي تاج الدين درج   43
ب ط 1 22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 783806.
117I

eurest compta sarl

MAP INTELEGENCE AFRICA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

eurest compta sarl
 n° 42 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 32222،
FES MAROC

  MAP INTELEGENCE AFRICA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : ممل رقم 
2 من حاضنة جامعة سيدي مممد  

بن عبد هللا جناح   االبتكار طريق 
اموزار  - 30050 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.    58803
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  ماي  222   18 في  املؤرخ 
  MAP INTELEGENCE AFRICA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
2 من حاضنة  اإلجتماعي ممل رقم 
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بن عبد هللا  جامعة سيدي مممد  

جناح   االبتكار طريق اموزار  - 30050 

فاس املغرب نتيجة ل التش5يب من 

السجل التجاري.

و عين:

و  بوسالمتي   فوزية      ال يد)ة) 

 7 شقة  كابي  تجزئة   36 عنوانه)ا) 

فاس    30050 فاس   ايموزار  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي ممل رقم  ماي  222   24 بتاريخ 

2 من حاضنة جامعة سيدي مممد  

طريق  االبتكار  جناح   هللا  عبد  بن 

اموزار  - 30050 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم  3648/22.

118I

LAAJEB ACCOUNTING

ARENAVILLE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93242،

TETOUAN MAROC

ARENAVILLE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة جوهرة ت5وان 

رقم C . - 93222 ت5وان املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29772

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  ماي  222   31

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARENAVILLE
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

إنشائية مختلفة
اليد العاملة املؤقت

بلورة الرخا6
غعمال البناء واألعمال الفنية

غعمال كهربائية وال باكة
الصحي  والصرف  الشرب  مياه 

واملياه املختلفة
اعمال VRDوتخ5يط امل احات

العمليات  جميع  عــا6  وبشكل 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
املرتب5ة  العقارية  وأير  والعقارية 
بشكل مباشر غو أير مباشر باألأراض 
غو  مشابهة  غأراض  غو  إليها  املشار 

مماثلة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امللكي اقامة جوهرة ت5وان  الجيش 

رقم C . - 93222 ت5وان املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500  : االنصاري   مممد  ال يد 

بقيمة 100 درهم.
 500  : عزاوي  يوسف  ال يد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد مممد االنصاري  عنوانه)ا) 
زاكورة   47922 مركز   تمكروت 

املغرب.
عنوانه)ا)  عزاوي  يوسف  ال يد 
 4 زنقة  ال راأنة  شارع  الديزة  حي 

22 93 مارتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد مممد االنصاري  عنوانه)ا) 
زاكورة   47922 مركز   تمكروت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  2  االبتدائية بت5وان  

 222 تمت رقم 2246.
  9I

املركز املراك�سي لإلرشاد

AFSA GEST
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل غ عمارة غن2 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

AFSA GEST شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

الح ن الثاني و شارع موري5انيا رقم 

45  - 40000 مراكش  املغرب 

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 AFSA  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.GEST

أرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

امل5اعم 

املقاهي،  ت يير جميع امل5اعم،   -

مركبات عقارية املعدة  لل ياحة

- استغالل و ت يير دور الضيافة .
عنوان املقر االجتماعي : زاوية شارع 

الح ن الثاني و شارع موري5انيا رقم 

45  - 40000 مراكش  املغرب .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : الغرا6   عزيز  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 6 عنوانه)ا)  الغرا6  عزيز  ال يد 

املنارة   شارع  د    2 رقم  املنار  إقامة 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

 6 عنوانه)ا)  الغرا6  عزيز  ال يد 

املنارة   شارع  د    2 رقم  املنار  إقامة 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 29 9.

 22I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MARRAKECH EMOI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT  3 MARRAKECH

 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH maroc

MARRAKECH EMOI شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

2، على اليمين شقة رقم 6  تقاطع 

شارع  طارق بن زياد وابن عائشة، 

اقامة اك يل سيور،عمارة 18 

مراكش  - 40000   مراكش  املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   13

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARRAKECH EMOI
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املالب2.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  6 رقم  شقة  اليمين  على   ،2 رقم 
وابن  زياد  بن  طارق  شارع   تقاطع 
اقامة اك يل سيور،عمارة  عائشة، 
مراكش      40000  - مراكش    18

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يدة مريم نور :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)    نور  مريم  ال يدة 
الويدان   1 اش  فيال  االبراج  مجال 

مراكش 40000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)    نور  مريم  ال يدة 
الويدان   1 اش  فيال  االبراج  مجال 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
04 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26273 .
 2 I

م تامنة الرجاء للمماسبة

STE PERLE DE VIE SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

م تامنة الرجاء للمماسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم 34 ، 

23222، سوق ال بت املغرب
 STE PERLE DE VIE SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 
زنقة الجزائر رقم 13  - 23222 سوق 

ال بت اوالد النمة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   07
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERLE DE VIE SARL AU
انتاج   : بإيجاز  الشركة  أرض 
و  ال5بيعية  الزيوت  استخراج  و 

االساسية.
انتاج مواد التجميل .

عنوان املقر االجتماعي : حي االمل 
زنقة الجزائر رقم 13  - 23222 سوق 

ال بت اوالد النمة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يدة فتيمة م غوني :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
م غوني  فتيمة  ال يدة 
سوق   23222 حي التقد6  عنوانه)ا) 

ال بت اوالد النمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
م غوني  فتيمة  ال يدة 
سوق   23222 حي التقد6  عنوانه)ا) 

ال بت اوالد النمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب وق ال بت اوالد النمة  
رقم  تمت  يوليوز  222   15 بتاريخ 

.188
 22I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

CAPITALYS ASSURANCE
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°  
 CASABLANCA، 22362،
CASABLANCA MAROC

CAPITALYS ASSURANCE »شركة  
امل اهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 185شارع 
عبد املومن إقامة وليلي بارك ال5ابق 
3 رقم 10. - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33 779

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 9  يوليوز  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي:  تصديق وتأكيد التبرع باألسهم 
فؤاد  بنشقرون  ال يد  بين  التالية 
و: - ال يدة نادية عبد القوي مقابل 
عثمان  بنشقرون  -ال يد  حصة 
بنشقرون  ال يد   - حصة.  مقابل 
ال يدة  حصة.-  مقابل  كريم 

بنشقرون كميليا مقابل حصة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  القانوني للشركة  تمويل الشكل 

شركة مجهولة ذات مجل2 إدارة.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي:  املوافقة على النظا6 األسا�سي 

للشركة بشكله الجديد
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مجل2 اإلدارة التالية  تعيين غعضاء 
ال يد  ـ  سنوات:   3 ملدة  غسماؤهم 
مغربية  جن ية  فؤاد،  بنشقرون 
دجنبر 96 ،    2 بتاريخ  ،مزداد 
رقم  الوطنية  للب5اقة  حامل 
اقامة  ب:  E 22449،القاطن 
كاليفورنيا كاردن شارع بنغازي فيال 
32 كاليفورنيا البيضاء. ـ ال يدة عبد 
القوي نادية، جن ية مغربية ،مزدادة 
حاملة  فبراير 97 ،   29 بتاريخ 
 ،D469826 رقم  الوطنية  للب5اقة 

اقامة كاليفورنيا كاردن  القاطنة ب: 

كاليفورنيا   32 فيال  بنغازي  شارع 

ـ ال يد بنشقرون عثمان،  البيضاء.  

 07 بتاريخ  ،مزداد  مغربية  جن ية 

يونيو997 ، حامل للب5اقة الوطنية 
اقامة  BK623472،القاطن ب:  رقم 

كاليفورنيا كاردن شارع بنغازي فيال 

32 كاليفورنيا البيضاء.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مراجع الح ابات الخارجي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

FORME

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

 CESSION ET TRANSMISSION

DES ACTIONS

بند رقم 56: الذي ينص على مايلي: 

 NOMINATION DES PREMIERS

ADMINISTRATEURS

بند رقم 57: الذي ينص على مايلي: 

 NOMINATION DU PREMIER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم  78926.

 23I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOJAMIYACON
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 ال5ابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فل 5ين ، 30000، 

فاس املغرب

SOJAMIYACON شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

حي التاج عين قادوس فاس 30000 

فاس املغرب
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تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   2222 شتنبر   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOJAMIYACON

االشغال   : أرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.

 22 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 30000 حي التاج عين قادوس فاس 

فاس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد جواد لهاللي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد جواد لهاللي عنوانه)ا) دوار 

بن حمادات سيدي داود العجاجرة 

موالي يعقوب 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد جواد لهاللي عنوانه)ا) دوار 

بن حمادات سيدي داود العجاجرة 

موالي يعقوب 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2222 تمت رقم 2276.

 24I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 ESPOIRE DE
CONSTRUCTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 
من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
 ESPOIRE DE CONSTRUCTION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 10 

الحي االداري سيدي غحمد الكنتور - 
46300 اليوسفية املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1577
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم  يونيو  222    9 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»500.000 درهم» غي من »500.000 
عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 92 .
 22I

JURIS INVEST PARTNERS

ZEST MAROC
شركة امل اهمة

حل شركة

JURIS INVEST PARTNERS
جيت بزن2 كالص رقم 16ـ18 

تجزئة التوفيق سيدي معروف الدار 
البيضاء، 22272، الدار البيضاء 

املغرب
ZEST MAROC شركة امل اهمة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0.500 
طريق اكادير - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82392

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   30 املؤرخ في 
  ZEST MAROC امل اهمة  شركة 
درهم   300.000 رغسمالها  مبلغ 
 0.500 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
مراكش   40000  - اكادير  طريق 
امكانية  عد6   : ل  نتيجة  املغرب 

االستمرار و الخ ائر املتراكمة .
 0.500 التصفية ب  مقر  و حدد 
مراكش   40000  - اكادير  طريق 

املغرب. 
و عين:

 CIN  Y فكري   رحال   ال يد)ة) 
72224 و عنوانه)ا) ح 6 حي االندل2  
40000 مراكش  تجزئة زراد   18 رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26644 .

 26I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AOUAL AGRI FORAGE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 
من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
AOUAL AGRI FORAGE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز راس 

العين - 46300 اليوسفية املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   16
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOUAL AGRI FORAGE
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة و البناء
االستيراد و التصدير

غشغال الفالحة.
عنوان املقر االجتماعي : مركز راس 

العين - 46300 اليوسفية املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد عبد املولى العوال :  3.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3.000   : العوال  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العوال  املولى  عبد  ال يد 
 46300 العين  راس  مركز  عنوانه)ا) 

اليوسفية املغرب.
عنوانه)ا)  العوال  مممد  ال يد 
مارميرولو   46044  9 فيا بونتي رقم 

اي5اليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
العوال  املولى  عبد  ال يد 
 46300 العين  راس  مركز  عنوانه)ا) 

اليوسفية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 93 .
 27I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 NOBEL ECOLE
INTERNATIONALE PRIVE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 
من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
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 NOBEL ECOLE
INTERNATIONALE PRIVE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الحي 

املحمدي شارع 15 نونبررقم 22 - 
46300 اليوسفية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.236 
العا6  الجمع  بمقت�سى 
يونيو   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
 NOBEL ECOLE حل  تقرر   222 
شركة   INTERNATIONALE PRIVE
مبلغ  املحدودة  امل ؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي الحي املحمدي شارع 
15 نونبررقم 22 - 46300 اليوسفية 
غنش5ة  لتوقف  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

ال يد)ة) مينة  شريف و عنوانه)ا) 
الحي املحمدي شارع 15 نونبررقم 22 
كمصفي  املغرب  اليوسفية   46300

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
الحي  وفي  يونيو  222   26 بتاريخ 
 -  22 نونبررقم   15 شارع  املحمدي 

46300 اليوسفية اليوسفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم  9 .

 28I

MA GLOBAL CONSULTING

FISMICOM IMMOBILIER
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال5ابق الرابع، 
22222، الدار البيضاء املغرب

FISMICOM IMMOBILIER شركة 
ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9، محج 
خالد ابن الوليد، عين ال بع - 
22222 الدار البيضاء  املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322239

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 يونيو  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عين  الوليد،  ابن  خالد  محج   ،9«
البيضاء   الدار   22222  - ال بع 
إلى »30، شارع عبد الرحيم  املغرب» 
الدار   22222  - الوازيز   بوعبيد، 

البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 24 789.
 29I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

PARA LUJO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع مممد الخام2 عمارة 84 
مكتب رقم 22 ، 92222، طنجة 

املغرب
Para lujo شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مممد الخام2 رقم 1 عمارة 

بوشنافة عن يمين ال5ابق األر�سي 
رقم 2. - 93222 ت5وان املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   23
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 Para  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.lujo

: بيع املواد  أرض الشركة بإيجاز 

الشبه صيدالنية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمارة   1 رقم  الخام2  مممد 

األر�سي  ال5ابق  يمين  عن  بوشنافة 
رقم 2. - 93222 ت5وان املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يدة نادية الهاشمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة نادية الهاشمي عنوانه)ا) 

ش مممد ال ادس اقامة غلف نخلة 
طنجة   92222   29 رقم   7 ط   156

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة نادية الهاشمي عنوانه)ا) 

ش مممد ال ادس اقامة غلف نخلة 
طنجة   92222   29 رقم   7 ط   156

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت5وان  بتاريخ 9  يوليوز 

 222 تمت رقم 3103.

130I

FIDUCIAIRE ILIADA

منيونس م ك  ش م م
 ذات الشريك الواحد

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV AL AMAL RIAD MEKNES  2

، 22222، MEKNES MAROC

منيون2 6 ك  ش 6 6 ذات الشريك 

الواحد شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ممل 18 

عمارة 34 املجد 8 وي الن مكناس  

مكناس 50000 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

منيون2 6 ك  ش 6 6 ذات الشريك 

الواحد.

تمويل    : بإيجاز  الشركة  أرض 

االموال.

عنوان املقر االجتماعي :  ممل 18 

وي الن مكناس    8 املجد   34 عمارة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : بنمنيني يون2  ال يد   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد   بنمنيني يون2 عنوانه)ا) 

ج    6 الزهور  تجزئة   154 رقم  فيال 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد   بنمنيني يون2 عنوانه)ا) 

ج    6 الزهور  تجزئة   154 رقم  فيال 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

04 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3647.

131I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

BIKARL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 
من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
BIKARL شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي دوار 
الفواشخ فرقة البياهصة - 46300 

اليوسفية .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 يوليوز  222 تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
»شركة ذات امل ؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 96 .
 32I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

HINDOULI METAL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 
من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
HINDOULI METAL شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 زنقة 
9  حي ال مارة - 46300 اليوسفية 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.587

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  يونيو  222   18 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»1.440.000 درهم» غي من »30.000 

عن  درهم»   1.470.000« إلى  درهم» 

إدماج احتياطي غو غرباح غو    : طريق 

عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 92 .

133I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BIKARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 

من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

BIKARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوالر 

الفواشخ فرقة البياهصة - 46300 

اليوسفية املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - البياهصة  فرقة  الفواشخ  »دوالر 

»رقم  إلى  اليوسفية املغرب»   46300

سيدي  مركز  القديمة  ال ويقة   14

اليوسفية    46300  - الكنتور  احمد 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 96 .

134I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BIKARL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 
من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
BIKARL شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 14 
ال ويقة القديمة مركز سيدي 

احمد الكنتور - 46300 اليوسفية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92 
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البرداوي  عمر  )ة)  ال يد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من غصل 100 
حصة لفائدة  ال يد )ة) غمين طبوش 

بتاريخ 22 يوليوز  222.
البرداوي  عمر  )ة)  ال يد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من غصل 100 
حصة لفائدة  ال يد )ة) عاطف عبد 

الرحيم بتاريخ 22 يوليوز  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 96 .
135I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CHAI›S GLOBAL GROUP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 
من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب
CHAI›S GLOBAL GROUP شركة 

ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي ممل رقم 

15 مكرر زنقة ابن خلدون الحي 

املحمدي - 46300 اليوسفية .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.278 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 يونيو  222 تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

»شركة ذات امل ؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 92 .

136I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CHAI›S GLOBAL GROUP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 

من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

CHAI›S GLOBAL GROUP شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 
رقم 15 مكرر زنقة ابن خلدون 

الحي املحمدي - 46300 اليوسفية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.278 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شاء  غسامة  )ة)  ال يد  تفويت 

500 حصة اجتماعية من غصل 100 

غيوب شاء  )ة)  ال يد  حصة لفائدة  

بتاريخ 22 يوليوز  222.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 92 .

137I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EL GUENTOUR B.G
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 

من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

EL GUENTOUR B.G شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 

رقم 13 مكرر زنقة اليوسفية الحي 

املحمدي مركز سيدي غحمد الكنتور 

- 46300 اليوسفية املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 EL  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUENTOUR B.G

مخبزة و   : أرض الشركة بإيجاز 

صنع الحلويات

التجارة.

ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحي  اليوسفية  زنقة  مكرر   13 رقم 

املحمدي مركز سيدي غحمد الكنتور 

- 46300 اليوسفية املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : نعناع  مم ن  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نعناع  مم ن  ال يد 

الرقم  الخلفي  مبارك  دار  االمل  حي 

622 46300 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  نعناع  مم ن  ال يد 

الرقم  الخلفي  مبارك  دار  االمل  حي 

622 46300 اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 99 .

138I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

K.H SOLAIRE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 

من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

K.H SOLAIRE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

الجديد زنقة عرفة رقم 1 ال5ابق 

االول - 46300 اليوسفية املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 K.H  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLAIRE

طاقة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

متجددة

تركيب املضخات املائية.

درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال5ابق   1 رقم  عرفة  زنقة  الجديد 

االول - 46300 اليوسفية املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : الهيراوي  حفيظ  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد خالد اسنيني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد حفيظ الهيراوي عنوانه)ا) 

العين  راس  مركز  البراهمة  دوار 

46300 اليوسفية املغرب.

عنوانه)ا)  اسنيني  خالد  ال يد 

 46300 دوار البرارة مركز راس العين 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد حفيظ الهيراوي عنوانه)ا) 

العين  راس  مركز  البراهمة  دوار 

46300 اليوسفية املغرب

عنوانه)ا)  اسنيني  خالد  ال يد 

 46300 دوار البرارة مركز راس العين 

اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 222.

 39I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

ALLO SERVICE CAFE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 comptable agrée* centre*

d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt

 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28632،

mohammedia maroc

ALLO SERVICE CAFE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي طريق 
زنقة 55 رقم 98 سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.236747

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  ماي  222   26 في  املؤرخ 

شركة ذات   ALLO SERVICE CAFE

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد مبلغ رغسمالها 10.000 درهم 

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي طريق 
البرنو�سي  سيدي   98 رقم   55 زنقة 

الدار البيضاء - 22622 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة اللعجز.

و عين:
و  واسيدي   رشيد    ال يد)ة) 
رقم   55 زنقة  طريق  حي   عنوانه)ا) 

98 البرنو�سي البيضاء 22622 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 26 ماي  222 وفي حي  طريق 
زنقة 55 رقم 98 البرنو�سي البيضاء - 

22622 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787136.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

UKURE SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

UKURE SERVICES  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل يرة 

03 زنقة واد تن يفت رقم 11 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. UKURE SERVICES

مم5ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لغ ل ال يارات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

امل يرة 03 زنقة واد تن يفت رقم 11 

- 73000 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 700   : ديدى  ميكائيل  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد جبريل ديدى :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ديدى  ميكائيل  ال يد 
 73000  824 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  ديدى  جبريل  ال يد 
 73000  824 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  ديدى  ميكائيل  ال يد 
 73000  824 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز  222 تمت رقم 1183.
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FIDUCIAIRE -3 2-

 CHICHAOUA ENERGIE
SARL A.U

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE -3 2-
 LOT EL BARAKA LAKSSOUR 43
 ROUTE DE CASA N ، 42282،

MARRAKECH MAROC
 CHICHAOUA ENERGIE SARL

A.U شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 31 
عمارة شيشاوة أاز طريق اسفي 

الحي الصناعي سيدي أانم مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   08
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CHICHAOUA ENERGIE SARL

.A.U
 STATION : أرض الشركة بإيجاز
 SERVICE POUR VOITURES

.AUTOMOBILES + MILK BAR
 31 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
اسفي  طريق  أاز  شيشاوة  عمارة 
الحي الصناعي سيدي أانم مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يد موق2 بوجمعة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد موق2 بوجمعة عنوانه)ا) 
بوزيد  سيدي  براهيم  موالي  دوار 

41000 شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد موق2 بوجمعة عنوانه)ا) 
بوزيد  سيدي  براهيم  موالي  دوار 

41000 شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 8868.
 42I

MAROC COMPTA PLUS

ZAIDANIA SABLE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء ال5ابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23222، 

FKIH BEN SALAH MAROC
ZAIDANIA SABLE شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد 

عبداله  - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   08

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAIDANIA SABLE

بيع مواد   : أرض الشركة بإيجاز 

و  /استيراد  مختلفة  البناء/اشغال 

تصدير.

اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الفقيه بن صالح   23222  - عبداله  

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : مهيد  الشرقي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مهيد  الشرقي  ال يد 
حي الزهور بلوك 10 رقم 53 23222 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  مهيد  الشرقي  ال يد 
حي الزهور بلوك 10 رقم 53 23222 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تمت  يوليوز  222   27 بتاريخ 

.227/222 
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GROUPE ADENATRACTION

TOPGHIZ FOURNITURE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

GROUPE ADENATRACTION

شارع سيدي مممد ابن عبد هللا 

117 رقم 17 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

TOPGHIZ FOURNITURE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية، شارع اململكة العربية 

ال عودية، ال5ابق الثالث رقم 22  - 

92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  8293

  2 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOPGHIZ FOURNITURE

أرض الشركة بإيجاز : شراء،بيع 

و توزيع لواز6 صناعة املالب2.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية، 

ال عودية، ال5ابق الثالث رقم 22  - 

92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد بوملاني احمد  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : أزالن  سيباح  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد   بوملاني  ال يد 

شارع موالي سليمان رقم 30 92222 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  أزالن  سيباح  ال يدة 

شارع ولي العهد عمارة 143 ال5ابق 1 

رقم 3 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  احمد   بوملاني  ال يد 

شارع موالي سليمان رقم 30 92222 

طنجة املغرب

عنوانه)ا)  أزالن  سيباح  ال يدة 

شارع ولي العهد عمارة 143 ال5ابق 1 

رقم 3 92222  طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 6714.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

REN-YOUSS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 

من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

REN-YOUSS شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

06 عمارة 84 تجزئة ليراك من5قة 

االنش5ة االقتصادية - 46300 

اليوسفية املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   10

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
REN-  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.YOUSS
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
من5قة  ليراك  تجزئة   84 عمارة   06
 46300  - االقتصادية  االنش5ة 

اليوسفية املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد عبد الكريم ازأار :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد عبد الكريم ازأار عنوانه)ا) 
الكنتور  جماعة  املكي  الحاج  دوار 

46300 اليوسفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الدروا�سي  عتمان  ال يد 
دمشق  شارع  ال ال6  حي  عنوانه)ا) 

رقم 29 46300 اليوسفية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 3 2.
145I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

DAKHLA FISHING PROCESS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 DAKHLA FISHING PROCESS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العودة 
رقم 18 - 73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  مارس  222   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 STE ESSAADA (تفويت ال يد )ة

حصة   FISH SARL AU - 300

حصة   300 غصل  من  اجتماعية 

الديك  بوعزة   )ة)  ال يد  لفائدة  

بتاريخ 31 مارس  222.

 STE BADLAWI (تفويت ال يد )ة

FISH SARL - 300 حصة اجتماعية 

300 حصة لفائدة  ال يد  من غصل 

مارس   31 بتاريخ  الديك  بوعزة   )ة) 

.222 

اعمر  مممد  )ة)  ال يد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   300

300 حصة لفائدة  ال يد )ة) بوعزة  

الديك بتاريخ 31 مارس  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

غبريل  222 تمت رقم 600.

146I

MIMOFID SARL AU

M2AL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

MIMOFID SARL AU

42 حي م رور 1 تمارة ، 2222 ، 

تمارة املغرب

M2AL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رياض اوالد ام5اع سكتور 01 رقم 

382 تمارة  - 10160 تمارة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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زيزي  طارق   )ة)  ال يد  تفويت 

113 حصة اجتماعية من غصل 333 
حصة لفائدة  ال يد )ة) عثمان زيزي 

بتاريخ 24 يونيو  222.

تفويت ال يد )ة) ياسين  الع ل 

 334 حصة اجتماعية من غصل   54
حصة لفائدة  ال يد )ة) عثمان زيزي 

بتاريخ 24 يونيو  222.

تفويت ال يد )ة) رضوان  مرشدي 

 333 حصة اجتماعية من غصل   53
حصة لفائدة  ال يد )ة) عثمان زيزي 

بتاريخ 24 يونيو  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   04 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 6227.

147I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

DAKHLA FISHING PROCESS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 DAKHLA FISHING PROCESS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي حي العودة 

رقم 18 - 73000 الداخلة .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 مارس  222 تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الدهب   بوادي   االبتدائية 

 13 غبريل  222 تمت رقم 600.

148I

FIDERSER

STE MHAL TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDERSER
 BLOC  4 N°  22 HAY ESSALAM

 ،  4222، SIDI SLIMANE
MAROC

STE MHAL TRANS شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 
رشد دار بلعامري املركز - 4222  

سيدي سليمان املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3 97
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2222 نونبر   24
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MHAL TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املختلفة.  االشغال   . االشخاص 

التجارة.
: زنقة ابن  عنوان املقر االجتماعي 
  4222  - املركز  بلعامري  دار  رشد 

سيدي سليمان املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 100   : امملة  عبداللة  ال يد 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .
ال يد ادري2 امملة :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد عبداللة امملة عنوانه)ا) 
دوار لحوارة ازأار دار بلعامري 4222  

سيدي سليمان املغرب.

عنوانه)ا)  امملة  ادري2  ال يد 

دوار لحوارة ازأار دار بلعامري 4222  

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  امملة  ادري2  ال يد 

دوار لحوارة ازأار دار بلعامري 4222  

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب يدي سليمان  بتاريخ 18 

يوليوز  222 تمت رقم  3/222 2.

 49I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

DAKHLA FISHING PROCESS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

  DAKHLA FISHING PROCESS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العودة 

رقم 18 - 73000 الداخلة املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم تعيين  31 مارس  222  املؤرخ في 

م ير جديد للشركة ال يد)ة) الديك 

بوعزة كم ير وحيد

تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

غبريل  222 تمت رقم 600.

150I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

GENERAL ENGINES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ELBOUNI

 N 28 RUE ABOU SOUFIANE

 CASABLANCA ، 222 2،

CASABLANCA MAROC

GENERAL ENGINES شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 22 

ال5ابق الثالث زنقة شيخ اإلسال6 بن 

العربي العلوي الراشيدية - 22222  

الراشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  غبريل  222    2 املؤرخ في 

ذات  شركة   GENERAL ENGINES

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

شيخ  زنقة  الثالث  ال5ابق   22 رقم 

اإلسال6 بن العربي العلوي الراشيدية 

الراشيدية املغرب نتيجة    22222  -

مزاولة  من  الشركة  تمكن  لعد6 

نشاطها.

و عين:

الجماني  ال يد)ة) سيدي ح نا  

 13 فيال  األميرات  زنقة  عنوانه)ا)  و 

املغرب  الرباط   10100 ال وي�سي 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 22 وفي رقم  غبريل  222    2 بتاريخ 

اإلسال6  شيخ  زنقة  الثالث  ال5ابق 

بن العربي العلوي الراشيدية رقم 22 

ال5ابق الثالث زنقة شيخ اإلسال6 بن 

 22222 الراشيدية  العلوي  العربي 

الراشيدية املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالرشيدية    االبتدائية 
رقم  تمت  يونيو  222   23  

.322/222 

151I

SACO CONSEIL

 HYGIENE MAROC
NETTOYAGE   SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468  ER ETAGE

 MARRAKECH ، 42222،
MARRAKECH MAROC

   HYGIENE MAROC NETTOYAGE
SARL AU شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

الثاني رقم 547 تجزئة امل ار طريق 
اسفي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   06
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
   HYGIENE MAROC NETTOYAGE

.SARL AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
التنظيف و بيع منتوجات التنظيف .

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة امل ار طريق   547 الثاني رقم 
مراكش   40000  - مراكش  اسفي 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

طالب   العلوي  عثمان  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
طالب   العلوي  عثمان  ال يد 
عنوانه)ا) اسكجور املحاميد 9 تجزئة 
ابراج الكتبية مجموعة 18 عمارة 57 
مراكش   40000 مراكش   11 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
طالب   العلوي  عثمان  ال يد 
عنوانه)ا) اسكجور املحاميد 9 تجزئة 
ابراج الكتبية مجموعة 18 عمارة 57 
مراكش   40000 مراكش   11 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26699 .
 22I

ETABLISSEMENT GHAITI

TLSR BENABID
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01 ، 73000، 

الداخلة املغرب
TLSR BENABID شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 
شارع املرينيين عمارة تيرس رقم 34 

شقة 3 - 73000 الداخلة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 TLSR  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.BENABID
ت يير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الفندقية  الوحدات  واستغالل 

ووحدات اإلقامة والنزالت ..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تيرس  املرينيين عمارة  الرحمة شارع 
الداخلة   73000  -  3 شقة   34 رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يدة حفيظة عبيد 
درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عبيد  ال يدة حفيظة 
 8 الشقة   11 عمارة  اسيا  تجزئة 

11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  عبيد  ال يدة حفيظة 
 8 الشقة   11 عمارة  اسيا  تجزئة 

11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  
يوليوز  222 تمت رقم  332/222 .
153I

ETABLISSEMENT GHAITI

NEW COOLING SYSTEM
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01 ، 73000، 

الداخلة املغرب

NEW COOLING SYSTEM شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

01 ، رقم 422  - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   24

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 NEW  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.COOLING SYSTEM

أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وتوزيع وتصدير واستيراد جميع ق5ع 

أيار آالت التبريد وآالت التنظيف.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -   422 رقم   ،  01 النهضة 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:

ال يد سمير البركي :  1.000 حصة 

بقيمة 100.000,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البركي  سمير  ال يد 
 6 رقم   8 عمارة   1 مم ن  إقامة 

22222 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  البركي  سمير  ال يد 
 6 رقم   8 عمارة   1 مم ن  إقامة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الدهب   بوادي   االبتدائية 
رقم  تمت  يوليوز  222   29  

. 249/222 

154I

DAR COMPTABILITE

 EURO NEGOCE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
حل شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
   IMM N 3 APP  2 NADOR ،

622 2، NADOR MAROC
 EURO NEGOCE TRAVAUX
DIVERS شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

درب علي بن الغازي الزيتون مكناس 
- 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37279
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   30 املؤرخ في 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 
 EURO NEGOCE TRAVAUX
 100.000 رغسمالها  مبلغ    DIVERS
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
الزيتون  الغازي  بن  علي  درب   22
املغرب  مكناس   50000  - مكناس 

نتيجة ل : صعوبات مالية.
 22 و حدد مقر التصفية ب رقم 
درب علي بن الغازي الزيتون مكناس 

- 50000 مكناس املغرب. 
و عين:

الشقيفي  بن الم   ال يد)ة) 
بن  علي  درب   22 رقم  عنوانه)ا)  و 
 50000 مكناس  الزيتون  الغازي 
مكناس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم  24.

155I

FIVEXCOMAFI

AGROBUECH
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIVEXCOMAFI
عمارة 2  ال5ابق االول الشقة 4 

شارع ابن خلدون ، 50000، مكناس 
املغرب

AGROBUECH شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  رقم 27 
حي با6 عين عرمة املركز  مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.472 9

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222    9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت ال يد )ة) سعاد  شرميط 
غصل  من  اجتماعية  حصة   700
1.000 حصة لفائدة  ال يد )ة) جون 
يوليوز    9 رايموند بتاريخ  ميشيل   

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3685.

156I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

ADMD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA BOURGOGNE، 2،

CASABLNCA MAROC
ADMD شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الش5ر 
الثاني ممل رقم 2 مجمع انصار 
طريق مديونة - - الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 96692

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   06 في  املؤرخ 
شركة ذات امل ؤولية   ADMD حل 
 10.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مجمع   2 رقم  ممل  الثاني  الش5ر 
انصار طريق مديونة - - الدار البيضاء 
املغرب نتيجة لتوقف الكامل لنشاط.

و عين:
و  ضهيري  مص5فى   ال يد)ة)  
تجزئة حمزة زنقة 32 رقم  عنوانه)ا) 
28 عين الشق - الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الش5ر  يوليوز  222   06 بتاريخ 
الثاني ممل رقم 2 مجمع انصار طريق 

مديونة - - الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788992.

157I

ادرامو

CHARCUTERIE  AL KARAM
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ادرامو
الشقة رقم1 اقامة ابن اسعيد 
العمارة G2 املنظر الجميل 3 ، 

50000، مكناس املغرب
 CHARCUTERIE  AL KARAM

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل رقم 
9 اقامة اقبال شارع الجيش امللكي - 

50000 مكناس املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   28

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARCUTERIE  AL KARAM

أرض الشركة بإيجاز : بيع اللحو6 

البيضاء

تجارة كبيرة.

عنوان املقر االجتماعي : ممل رقم 

 - 9 اقامة اقبال شارع الجيش امللكي 

50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

البرودي  سليم  مممد  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البرودي  سليم  مممد  ال يد 
رقم   A3ر�سى اقامة  عنوانه)ا) 

2 شارع الجيش امللكي موج  50000 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

البرودي  سليم  مممد  ال يد 
رقم   A3ر�سى اقامة  عنوانه)ا) 

2 شارع الجيش امللكي موج  50000 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 23969.

158I
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 KASBAH TOURS

« TRANSPORTS « KTT
إعالن متعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

22822، CASABLANCA MAROC

 KASBAH TOURS TRANSPORTS

KTT » » »شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

 Rue ,2 :وعنوان مقرها االجتماعي

de Neuf brisach - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32229

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:

املوافقة على بنود مشروع الضم 

بأثر رجعي بتاريخ  واالندماج املقترح، 

 KASBAH فاتح يناير  222 ، لشركة

  »  TOURS TRANSPORTS » KTT

 KASBAH TOURS من طرف شركة 

 » INTERNATIONAL » KTI

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

 KASBAH TOURS شركة  حل  

.بتاريخ   «  TRANSPORTS » KTT

العادي    أير  العا6   الجمع   اجتماع 

 KASBAH TOURS لشركة 

INTERNATIONAL » KTI »   ، والتي 

لعملية  الفعلي  اإلنهاء  على  ستشهد 

الضم و اإلندماج، و زيادة رغس املال 

من الشركة الدامجة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788293.

 29I

SOPRODET SARL

SOPRODET SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

SOPRODET SARL
طريق ماالباطا شارع مممد الخام2 

إقامة ربيع ال5ابق الخام2 شقة 
رقم 238 ، 92222، طنجة املغرب
SOPRODET SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
ماالباطا شارع مممد الخام2 إقامة 
ربيع ال5ابق الخام2 شقة رقم 238 

- 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74249

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   30 املؤرخ في 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رغسمالها    SOPRODET SARL
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
شارع  ماالباطا  طريق  اإلجتماعي 
ال5ابق  ربيع  إقامة  الخام2  مممد 
 92222  -  238 رقم  شقة  الخام2 
طنجة املغرب نتيجة ل : عد6 اكتمال 

املشروع.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ماالباطا شارع مممد الخام2 إقامة 
ربيع ال5ابق الخام2 شقة رقم 238ا 

- 92222 طنجة املغرب. 
و عين:

العيادي  خديجة    ال يد)ة) 
العهد  ولي  شارع   224 عنوانه)ا)  و 
  55 الشقة   10 طابق  األناقة  إقامة 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   04 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242229.
160I

MENARAT REFA

SMIT industrie
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MENARAT REFA

  HAY EL MOSTAQBAL22

 LAAYOUNE ، 72222،

LAAYOUNE MAROC

SMIT industrie شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابي 
بن كعب العيون - 70000 العيون  

املغرب 

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   04

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 SMIT  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.industrie

الهندسة   : أرض الشركة بإيجاز 

والصيانة الصناعية. إصالح األعمال 

املعدنية واآلالت واملعدات.

عنوان املقر االجتماعي : شارع ابي 
العيون    70000  - العيون  بن كعب 

املغرب .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد مممد جبور  :  334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يدة هناء بنمدو  :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : ال يدة فاطمة يعقوبي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جبور   مممد  ال يد 

مجمع ابراهيم الخليل ب عمارة 9 ط 
تامكروت   47622 36 طنجة   رقم   5

زاكورة املغرب .

عنوانه)ا)  بنمدو   هناء  ال يدة 

 2 ال5ابق   24 الشقة   24 العمارة 

فاس    30000 برشيد  بركور  تجزئة 

املغرب .

ال يدة فاطمة يعقوبي  عنوانه)ا) 

مكرر ورزازات    106 حي ال ال6 رقم 

53000 تيكريكرا افران  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  جبور   مممد  ال يد 

مجمع ابراهيم الخليل ب عمارة 9 ط 
تامكروت زاكورة   47622  36 رقم   5

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم  2642/2.

161I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ADJUD AAMAR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة  9 الحي الح ني 

من5قة األنش5ة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

ADJUD AAMAR  شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 135 

حي اجندي2 - 46300 اليوسفية 

املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1463

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 يوليوز  222 تم تعيين 

م ير جديد للشركة ال يد)ة) ادريهم 

سها6 كم ير وحيد تبعا لوفاة امل ير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 2 2.
 62I

fidmanar

 EDDNADNI ASSURANCES
 INTERMEDIAIRE
D›ASSURANCES

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تعيين م ير جديد للشركة

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخ5ابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
ال5ابق التاني مراكش ، 40000، 

marrakech maroc
 EDDNADNI ASSURANCES

 INTERMEDIAIRE
D›ASSURANCES  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 78 سيدي 
يوسف بن علي سيبع 3 - 40000 

مراكش املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11785

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تعيين  يونيو  222   29 املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 

الدنادني نور الدين كم ير وحيد
تبعا إلقالة م ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26678 .
163I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

OEDIPUS
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 mohammedia ، 28632، ;
mohammedia maroc

OEDIPUS شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
امل يرة زنقة 6 اكتوبر الرقم 

6 ال5ابق 3 الشقة 3, 22 22 
الدارالبيضاء انفا - 22422 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.381035

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  املؤرخ في 24 مارس  222 
م ؤولية  ذات  شركة   OEDIPUS
ممدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   22.222 رغسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع امل يرة زنقة 
6 اكتوبر الرقم 6 ال5ابق 3 الشقة 3, 
 22422  - انفا  الدارالبيضاء   22 22
الدار البيضاء املغرب نتيجة اللعجز.

و عين:
االخضر  بل  جالل   ال يد)ة) 
 2 ب  ماجوريل  اقامة  عنوانه)ا)  و 
البرنو�سي  سيدي  القدس   15 رقم 
البيضاء  الدار   226 2 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي  مارس  222   24 بتاريخ 
امل يرة زنقة 6 اكتوبر الرقم 6 ال5ابق 
الدارالبيضاء   22 22  ,3 الشقة   3

انفا - 22422 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غبريل  222 تمت رقم 774773.

164I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

ALLIANCE NETTOYAGE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt

 2ieme etage; ain harrouda .6

 ; mohammedia ، 28632،

mohammedia maroc

ALLIANCE NETTOYAGE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

مباركة مجموعة 15 رقم 8،  سيدي 

البرنو�سي، الدار البيضاء حي 

مباركة مجموعة 15 رقم 8،  سيدي 

البرنو�سي، الدار البيضاء 22622 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.415343

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  08 مارس  222  املؤرخ في 

شركة   ALLIANCE NETTOYAGE

مبلغ  املحدودة  امل ؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي مباركة مجموعة 
8،  سيدي البرنو�سي، الدار  15 رقم 
البيضاء حي مباركة مجموعة 15 رقم 

8،  سيدي البرنو�سي، الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22622

اللعجز.

و عين:
الوزري  منصور   ال يد)ة) 

مباركة  القدس  حي  عنوانه)ا)  و 
سيدي    ،8 رقم   15 مجموعة 

 22272 البيضاء  الدار  البرنو�سي، 

)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 

مارس  222   08 بتاريخ  الختامية 
 ،8 رقم   15 وفي حي مباركة مجموعة 

الدار البيضاء حي  سيدي البرنو�سي، 
سيدي   ،8 رقم   15 مباركة مجموعة 

 22622 البيضاء  الدار  البرنو�سي، 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غبريل  222 تمت رقم 774774.

165I

LMT AUDITING

 MEDITERRANEAN
TRADING

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

LMT AUDITING
 N°424 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
22222، CASABLANCA MAROC
  MEDITERRANEAN TRADING

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي عمارة 

 c 9 مكتب c3، متجر رقم.C
،طريق 110 ،كلم 11,5 .شارع 
الشفشاوني،عين ال بع، الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.400571

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :
استيراد، تصدير و توزيع األدوات 

ال5بية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 49 787.

166I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

VITAPACE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2629 ، 40000، مراكش املغرب

VITAPACE شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2629 - 

40000 مراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

117583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VITAPACE

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع املباني املفروشة .

57 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  2629 البريد  صندوق  موريتانيا 

40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يدة فتيمة بن شعيب :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد عبدالقادر مهدادي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شعيب  بن  فتيمة  ال يدة 

 Rue De La Couture  5 عنوانه)ا) 

Du Moulin  94322  Thiais  فرن ا.

مهدادي  عبدالقادر  ال يد 

 Rue Alexandre  14 عنوانه)ا) 

Dumas  94822  Villejuif  فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

شعيب  بن  فتيمة  ال يدة 

 Rue De La Couture  5 عنوانه)ا) 

Du Moulin  94322  Thiais  فرن ا

مهدادي  عبدالقادر  ال يد 

 Rue Alexandre  14 عنوانه)ا) 

Dumas  94822 Villejuif  فرن ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم  2662 .

167I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

ARSENAL ATLAS GROUP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 comptable agrée* centre*

d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt

 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28632،

mohammedia maroc

ARSENAL ATLAS GROUP شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

مباركة مجموعة 8 رقم 5، ال5ابق 

األول سيدي البرنو�سي، الدار 

البيضاء - 22622 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4648 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  يونيو  222   29 املؤرخ في 

شركة   ARSENAL ATLAS GROUP

ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

ال5ابق   ،5 رقم   8 مباركة مجموعة 

الدار  البرنو�سي،  سيدي  األول 

البيضاء  الدار   22622  - البيضاء 

املغرب نتيجة اللعجز.

و عين:

عيار و عنوانه)ا)  مينة   ال يد)ة) 

269 شارع با حماد طابق 2  شقة 9  

الدار البيضاء 22272 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 29 يونيو  222 وفي حي مباركة 
األول  ال5ابق   ،5 رقم   8 مجموعة 

 - البيضاء  الدار  البرنو�سي،  سيدي 

22622 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787131.

168I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE MOGAN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MOGAN

شركة ذات م ؤولية ممدودة

ICE:222422866222269

تمويل املقر اإلجتماعي للشركة

العا6  الجمع  ملقت�سى  تبعا 

فبراير   05 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 
2222 قرر

للشركة  اإلجتماعي  املقر  تمويل 

من شارع آنفا زاوية زنقة 04 أشت و 
زنقة 06 غكتوبر الدار البيضاء- 

SQUARE Place  إلى رقم 7 إقامة
بنت  آمنة  نورماندي  زنقة  زاوية 

بلدية  اإلفراني  يميى  ابن  و  وهب 

املعاريف الدار البيضاء

تمديث النظا6 األسا�سي للشركة-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تمت رقم 734629

 69I

COMPTE A JOUR

PROPHYTO BOUARG
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N°  3

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62222، NADOR MAROC

PROPHYTO BOUARG شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سكتور 

ح ن بلوك 23 رقم 22 ازأنغان 

الناظور - 62222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   23

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROPHYTO BOUARG

أرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

االدوية النباتية واملشتل .

سكتور   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ازأنغان   22 رقم   23 بلوك  ح ن 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : مممد  العاللي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مممد  العاللي  ال يد 

بوعرك   9 بلوك  ح ن  سكتور 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  مممد  العاللي  ال يد 

بوعرك   9 بلوك  ح ن  سكتور 

الناظور 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 3645.

170I
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FLASH ECONOMIE

SOCIETE MOGAN

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MOGAN
شركة ذات م ؤولية ممدودة

ICE:222422866222269
املؤرخ  الحصص  لتفويت  تبعا 
تم تفويت   2222 غكتوبر   29 بتاريخ 
حصة   500 لكديح  مممد  ال يد 

اجتماعية لل يد عمرو لكديح-
الع راوي  نجاة  ال يدة  تفويت 
حصة اجتماعية لل يد عمرو   500

لكديح-
تعيين ال يد عمرو لكديح كم ير 

وحيد للشركة-
تمديث النظا6 األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير  222 تمت رقم 761143
171I

COMPTE A JOUR

BR. LOGITRANS Y FRIO 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N°  3

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62222، NADOR MAROC

 BR. LOGITRANS Y FRIO شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جيش امللكي  رقم 410 ال5ابق الرابع 
الناظور - 62222 الناظور املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 BR.   : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGITRANS Y FRIO

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لح اب  والدولية  الوطنية  البضائع 

الغير, االستيراد والتصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جيش امللكي  رقم 410 ال5ابق الرابع 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يدة بلقا�سي نادية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة بلقا�سي نادية عنوانه)ا) 
حي الوحدة  طريق تازة زنقة ف 9 رقم 

29 وجدة 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة بلقا�سي نادية عنوانه)ا) 
حي الوحدة  طريق تازة زنقة ف 9 رقم 

29 وجدة   62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 3644.

 72I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 KASBAH TOURS
« INTERNATIONAL « KTI

إعالن متعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

22822، CASABLANCA MAROC

 KASBAH TOURS

 « INTERNATIONAL « KTI

»شركة ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 432، 

زنقة مص5فى املعاني - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31847

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مشروع  بنود  على  املوافقة  مايلي: 

  : الضم و االندماج املقترح للشركات 

 KASBAH TOURS TRANSPORTS

 KASBAH من طرف شركة    « » KTT

 TOURS INTERNATIONAL » KTI

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة النهائية على عملية الضم 

و االندماج للشركات ال الفة الذكر 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

على  نهائي  بشكل  املصادقة  مايلي: 

 KASBAH« الشركة  رغسمال   زيادة 

 TOURS INTERNATIONAL« KTI

درهم و   58.300 بمبلغ صاف قدره 

دلك  لرفعه من    24.222.222 درهم 

إلى 24.228.322 درهم.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

من   7 و   6 الفصلين  تغيير  مايلي: 

القانون األسا�سي املتعلق بالحصص 

و برغسمال الشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  األسا�سي  القانون  تمديت 

بعد مختلف التعديالت

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

القانون  من   7 و   6 الفصلين  تغيير 

و  بالحصص  املتعلق  األسا�سي 

برغسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788294.

173I

ائتمانية بوعرفة

STE SONDAGE  ATLAS  -AZ
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 222 6، بوعرفة املغرب

 STE SONDAGE  ATLAS  -AZ

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ال5وبة 

تال ينت - 22  6 تالينت املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

93 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   16

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SONDAGE  ATLAS  -AZ

أرض الشركة بإيجاز : حفر االبار و 

الثقوب املائية-اشغال البناء و جميع 

االشغال املختلفة-اشغال االستغالل 

االستغالليات  تجهيز  و  الفالحي 

الفالحية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تالينت   6  22  - تال ينت  ال5وبة 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

  : املونى  الكريم عبد  ال يد عبد 

222 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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املونى  عبد  الكريم  عبد  ال يد 

عمارة  2  االندل2  حي  عنوانه)ا) 

وجدة 61000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

املونى  عبد  الكريم  عبد  ال يد 

عمارة  2  االندل2  حي  عنوانه)ا) 

وجدة 61000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

 222 تمت رقم  97/222 .

174I

الشركة املغربية لعلو6 األرض والجيوماتك2

الشركة املغربية لعلوم األرض 

والجيوماتكس
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

الشركة املغربية لعلو6 األرض 

والجيوماتك2

امل يرة 2 بلوك 6 رقم 32 ، 32222، 

تازة املغرب

الشركة املغربية لعلو6 األرض 

والجيوماتك2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي امل يرة 2 

بلوك 6 رقم -32تازة- - 32222 تازة. 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2397

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر  يوليوز  222    2 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

األرض  لعلو6  املغربية  الشركة 

رغسمالها  مبلغ  والجيوماتك2  

مقرها  وعنوان  درهم   92.222
اإلجتماعي امل يرة 2 بلوك 6 رقم -32

تازة- - 32222 تازة. املغرب نتيجة ل : 

إتفاق بين الشركاء.

و حدد مقر التصفية ب امل يرة 2 
تازة. 32222   -32تازة-    6 رقم  بلوك 

تازة. املغرب. 

و عين:

و  لجناح   غسامة    ال يد)ة) 
عنوانه)ا) امل يرة 2 بلوك 6 رقم -32

كمصفي  املغرب  تازة.   32222 تازة- 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 464.

175I

MOGADOR GESTION

VEROCCI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MOGADOR GESTION

  ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

   ESSAOUIRA  ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE   ESSAOUIRA،

44222، ESSAOUIRA MAROC

VEROCCI شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

ال فلي رقم 565 تجزئة غزلف 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   07

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VEROCCI

: مقاول في  أرض الشركة بإيجاز 
ت يير العمليات التجارية و الخدماتية 

) التجارة االلكترونية).
ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
غزلف  تجزئة   565 رقم  ال فلي 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد الهاني ان2 :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ان2  الهاني  ال يد 
الصويرة   44000 تجزئة ازلف    565

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد الهاني ان2 عنوانه)ا) 565 
تجزئة ازلف  44000 الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  222/222.
176I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.6.6 ذات الشريك 

الوحيد

SANI DHN     شركة
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.6.6 
ذات الشريك الوحيد

شارع مممد الزرق5وني درب11 رقم 
16 حي ال ال6 وي الن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
شركة     SANI DHN شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

األول من الدار رقم 2 ، درب 
07، زنقة املحمدية، حي اإلزدهار، 
وي الن،  - 50045 مكناس. املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 23963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

شركة       : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.SANI DHN

بيع   1-  : بإيجاز  الشركة  أرض 

األجهزة الصحية..

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،07 درب   ، 2 رقم  الدار  من  األول 

اإلزدهار،  حي  املحمدية،  زنقة 

وي الن،  - 50045 مكناس. املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد دهنو غيوب :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد دهنو غيوب عنوانه)ا) دوار 

آيت مالك إيزروفن سيدي سليمان 

 22 22 مكناس  الكيفان  مول 

مكناس. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد دهنو غيوب عنوانه)ا) دوار 

آيت مالك إيزروفن سيدي سليمان 

 22 22 مكناس  الكيفان  مول 

مكناس. املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمكناس  بتاريخ - تمت رقم 

177I
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MOGADOR GESTION

ALI BEST TRAVAUX
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MOGADOR GESTION
  ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
   ESSAOUIRA  ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE   ESSAOUIRA،
44222، ESSAOUIRA MAROC

ALI BEST TRAVAUX شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 
بتجزئة املنزه 2 تجزئة رقم 94  
الصويرة الجديدة - 44000 

الصويرة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 ALI  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST TRAVAUX
أرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

غشغال البناء.
- منعش عقاري..

ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  94 رقم  تجزئة   2 املنزه  بتجزئة 
الصويرة الجديدة - 44000 الصويرة 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : بورشوق  علي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بورشوق  علي  ال يد 
503 تجزئة تافوكت امتداد الصويرة 

44000 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  بورشوق  علي  ال يد 
503 تجزئة تافوكت امتداد الصويرة 

44000 الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  226/222.
178I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

« BINAYAT AL JAOUDA «
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 
الدار البيضاء املغرب

» BINAYAT AL JAOUDA » »شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
إبراهيم الروداني )سابقا طريق 

الجديدة) شقة 232 ال5ابق الثالث 
- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2 332 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 
انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 
حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  بوبكر،  بن  سعد  ال يد  تأكيد 
مهامه كم ير وحيد للشركة ملدة أير 
القانون  على  املصادقة   - ممدودة. 

األسا�سي املعدل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788650.

 79I

ائتمانية طارق بن زياد

E.WAY COMPUTER
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية طارق بن زياد

1 تجزئة بيتي سكن عمارة س ممل 
رقم 3 اهل الغال6 الدار البيضاء 

الدار البيضاء، 22622، الدار 

البيضاء املغرب

E.WAY COMPUTER شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي كثافة 
زنقة 2 رقم 64 سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 92729

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  يوليوز  222   06 في  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

 E.WAY الوحيد  الشريك  ذات 

رغسمالها  مبلغ    COMPUTER

مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 64 اإلجتماعي حي كثافة زنقة 2 رقم 

 - البيضاء  الدار  البرنو�سي  سيدي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22622

ل : صعوبات تجارية ومالية.

و حدد مقر التصفية ب حي كثافة 
البرنو�سي  سيدي   64 رقم   2 زنقة 

الدار   22622 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:
ال يد)ة) ربيع  العوفي و عنوانه)ا) 
حي طارق زنقة 60 رقم 36 البرنو�سي 

املغرب  الدارالبيضاء   22622

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789222.

180I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE «
« JAMALI ANDREE

إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE «

JAMALI ANDREE »  »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 39 زنقة 

عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2978 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 

انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 

حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - ممدودة  أير  ملدة  للشركة  كم ير 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة   - منفصل  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788648.

181I

ALAWI DEVELOPMENT FUNDS

 ALAWI DEVELOPMENT
FUNDS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ALAWI DEVELOPMENT FUNDS
 Avenue fal ouled oumeir 48
 Agdal Rabat ،  2292، rabat

maroc
 ALAWI DEVELOPMENT FUNDS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 48 شارع 

فال اوالد عميرغكدال الرباط - 
2292  الرباط املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
150731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يناير  222   27
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 ALAWI : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.DEVELOPMENT FUNDS
أرض الشركة بإيجاز : اإلستثمار 

في التواصل و ال معي البصري.
 48  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - شارع فال اوالد عميرغكدال الرباط 

2292  الرباط املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علوي  صالح  ال يد 
٠١الشقة  ٠١ال5ابق  تجزئة ياسمين 
٠٦ البيضاء 11000 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  علوي  صالح  ال يد 
٠١الشقة  ٠١ال5ابق  تجزئة ياسمين 
٠٦ البيضاء 11000 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 222 تمت رقم 29 2  .
 82I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

« SOCIETE MAMASSE «
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 
الدار البيضاء املغرب

» SOCIETE MAMASSE » »شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 39 زنقة 
عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  2249

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 
انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 
حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 
 - ممدودة  أير  ملدة  للشركة  كم ير 
تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 
تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة 
صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة   - منفصل  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788651.

183I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

 DAKHLA FISHING
TAGMATE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 DAKHLA FISHING TAGMATE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبدالخالك طوري2 رقم 181 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   28

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA FISHING TAGMATE

أرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

جميع انواع ال مك.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  181 رقم  طوري2  عبدالخالك 

73000 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 CONGELATION الشركة 

حصة   VILLAMAR SARL :  222

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : اعمار  ال الم  ابراهيم  ال يد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 CONGELATION الشركة 

الحي  عنوانه)ا)   VILLAMAR SARL

الداخلة   73000 ال ال6  الصناعي 

املغرب.

اعمار  ال الم  ابراهيم  ال يد 

حي لف5يمات عمارة رقم  عنوانه)ا) 

01 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

اعمار  ال الم  ابراهيم  ال يد 

حي لف5يمات عمارة رقم  عنوانه)ا) 

01 73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي  222 تمت رقم 761.

184I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

« TAD MAROC «
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

» TAD MAROC » »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 39 زنقة 

عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.64841

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 

انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 

حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - ممدودة  أير  ملدة  للشركة  كم ير 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة   - منفصل  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788647.

185I

KAM WORK

KAM WORK
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

KAM WORK

7 عمارة ماج تيك شارع مممد 

الخام2 ، 35000، تازة املغرب

KAM WORK شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 عمارة 

ماج تيك شارع مممد الخام2 - 

35000 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4937

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   08 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

رغسمالها  مبلغ    KAM WORK

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

عمارة ماج تيك شارع   7 اإلجتماعي 

مممد الخام2 - 35000 تازة املغرب 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.

7 عمارة  و حدد مقر التصفية ب 
الخام2  مممد  شارع  ماج تيك 

املغرب 35000 تازة املغرب. 
و عين:

و  احجيج   مممد    ال يد)ة) 
تجزئة املكتب الوطني   37 عنوانه)ا) 
املغرب  تازة   35000 لل ياحة 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 444.

186I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

DAKHLA SCOOP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAKHLA SCOOP شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ا6 

التون�سي رقم 117 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   10
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA SCOOP

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اشغال املعلوميات.

ا6  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التون�سي رقم 117 - 73000 الداخلة 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : لعبيدي  ال يد سعيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعبيدي  ال يد سعيد 

 73000  117 رقم  التون�سي  ا6  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  لعبيدي  ال يد سعيد 

 73000  117 رقم  التون�سي  ا6  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ماي  222 تمت رقم 892.

187I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

»MARQUES FRERES «
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

» MARQUES FRERES» »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 37 زنقة 

عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3041

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 

انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 

حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - ممدودة  أير  ملدة  للشركة  كم ير 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة   - منفصل  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 2 7892.

188I

CONSSEIL FISCAL REMALI

LES HUIERIES DE MEKNES
شركة امل اهمة

وفاة شريك

CONSSEIL FISCAL REMALI

 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC

  LES HUIERIES DE MEKNES

شركة امل اهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

سعيد مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9239

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 نونبر 9 22 تم اإلعال6 

بوفاة الشريك موالي م عود  اكوزال 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

نونبر   22 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9 22 بالشكل األتي :
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 888   ، اكوزال   ال يد)ة) نجمة  
حصة .

ال يد)ة) موالي ممفوظ اكوزال  
،  1.776 حصة .

 888 ال يد)ة) فاطمة اكوزال  ،  
حصة .

ال يد)ة) عائشة اكوزال  ،  888 
حصة .

  ، اكوزال   ابراهيم  ال يد)ة) 
1.776 حصة .

ال يد)ة) سعيد اكوزال  ،  1.776 
حصة .

ال يد)ة) مممد اكوزال  ،  1.776 
حصة .

  ، اكوزال   ال عدية  ال يد)ة) 
888 حصة .

 888   ، مليكة اكوزال   ال يد)ة) 
حصة .

  ، اكوزال   الح ن  ال يد)ة) 
1.776 حصة .

  ، عبد ال ال6 اكوزال   ال يد)ة) 
1.776 حصة .

ال يد)ة) ح ناء  اكوزال  ،  888 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 2964.

 89I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

« JIM INVEST «
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 
الدار البيضاء املغرب

» JIM INVEST » »شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 303 شارع 
إبراهيم الروداني )سابقا طريق 

الجديدة) شقة 232 ال5ابق الثالث 
- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 22292

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
01 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 
انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 
حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تأكيد ال يد ياسين الجمالي في مهامه 
 - كم ير للشركة ملدة أير ممدودة. 
تعيين ال يدة حنان الجمالي كم يرة 
تمديد     - جديدة ملدة أير ممدودة. 
صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 
على  املصادقة   - منفصل.  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 6 7893.

 92I

CONSSEIL FISCAL REMALI

 LES MOULINS DU
ZERHOUN

شركة امل اهمة
وفاة شريك

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC
  LES MOULINS DU ZERHOUN

شركة امل اهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي بب  222 سيدي سعيد 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 2928
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 9  نونبر 9 22 تم اإلعال6 
بوفاة الشريك موالي م عود  اكوزال 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونبر    9 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

9 22 بالشكل األتي :

 222  ، اكوزال   ال يد)ة) نجمة  

حصة .

ال يد)ة) موالي ممفوظ اكوزال  

،  444 حصة .

ال يد)ة) فاطمة اكوزال  ،  222 

حصة .

ال يد)ة) عائشة اكوزال  ،  222 

حصة .

ال يد)ة) ابراهيم اكوزال  ،  444 

حصة .

 444   ، ال يد)ة) سعيد اكوزال  

حصة .

 444   ، ال يد)ة) مممد اكوزال  

حصة .

  ، اكوزال   ال عدية  ال يد)ة) 

222 حصة .

 222  ، مليكة اكوزال   ال يد)ة) 

حصة .

ال يد)ة) الح ن اكوزال  ،  444 

حصة .

  ، عبد ال ال6 اكوزال   ال يد)ة) 

444 حصة .

ال يد)ة) ح ناء  اكوزال  ،  222 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 92 .

 9 I

صون5ر طال

صونطر طال
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

صون5ر طال
زنقة العرعار الرقم 28  , ال5ابق 

الثاني , املكتب رقم 6 الدار البيضاء 

، 22 22، الدار البيضاء املغرب

صون5ر طال شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

العرعار الرقم 28  , ال5ابق الثاني , 

املكتب رقم 6 - 22 22

 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2  7 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   28
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : صون5ر 

طال.
للشركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
هدف في املغرب كما في جميع البلدان.

تأسي2 وإدارة مراكز النداء.
مراكز  لصالح  الخدمات  تقديم 

النداء
باملوارد  املقاوالت  تزويد  و  توفير 

البشرية الالزمة
تدريب و تكوين املوارد البشرية.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 , ال5ابق الثاني   , العرعار الرقم 28  
املكتب رقم 6 - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
1.000 حصة    : ال يد عمر طال 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طال  عمر  ال يد 
طابق   3 عمارة   14 الشرف مجموعة 
الدار   22242 ح  ح   4 شقة  سفلي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  طال  عمر  ال يد 
طابق   3 عمارة   14 الشرف مجموعة 
الدار   22242 ح  ح   4 شقة  سفلي 

البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم -.

 92I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

« CONSOMA «
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

» CONSOMA » »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 37 زنقة 

عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2229

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 

انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 

حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - ممدودة  أير  ملدة  للشركة  كم ير 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة   - منفصل  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 3 7892.

 93I

AGSA

AGSA SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

AGSA

إقامة هبة هللا 22 ال5ابق 2 

الشقة رقم 26 حي الهناء حي الهناء 

بوزنيقة، 13000، بوزنيقة املغرب

AGSA SARL AU شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة هبة 

هللا 22 ال5ابق 2 شقة رقم 26 حي 

الهناء  - 13000 بوزنيقة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72 9

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   15

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 AGSA  : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها 

.SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 Marchand de fournitures et

 matériels informatiques et

 bureautique,  gardiennage et

.nettoyage

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال5ابق 2 شقة رقم 26  هبة هللا 22 

حي الهناء  - 13000 بوزنيقة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 100.000.00 سنة .

مبلغ رغسمال الشركة:  99 درهم، 

مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعد  اكنينة  ال يد 
بن ليمان   62 رقم  االداري  الحي 

13000 بن ليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  سعد  اكنينة  ال يد 
بن ليمان   62 رقم  االداري  الحي 

13000 بن ليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 405.

 94I

cabinet fiduciaire zghoud

HAJAR ESTATES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
922 2، TANGER MAROC

HAJAR ESTATES  شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي الرشيد إقامة سنتا كالرا 2 - 

92222 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 3 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   05
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 HAJAR : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

. ESTATES
أرض الشركة بإيجاز : االستثمار 
العقاري بكل انواعه ،اعمال البناء و 

كل ما له عالقة بالهدف اٱلسا�سي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  2 موالي الرشيد إقامة سنتا كالرا 

92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد مص5فى الح ناوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : برحوتي  مممد  ال يد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الح ناوي  مص5فى  ال يد 

النرج2  تجزئة  البران2  عنوانه)ا) 

 92222   57 رقم  الصنوبر  شارع 

طنجة املغرب.

مممد برحوتي عنوانه)ا)  ال يد  

تجزئة الشراط حي الشاطئ الجميل 

45000  الح يمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الح ناوي  مص5فى  ال يد 

النرج2  تجزئة  البران2  عنوانه)ا) 

 92222   57 رقم  الصنوبر  شارع 

طنجة املغرب

مممد برحوتي عنوانه)ا)  ال يد  

تجزئة الشراط حي الشاطئ الجميل 

45000  الح يمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 48 242.

 92I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

RIFSAL SERVICES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 RIFSAL SERVICES

شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 03 رقم 2933 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   06

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 RIFSAL : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.SERVICES

اصالح   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الهواتف.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -  2933 رقم   03 الوحدة 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : رفقي   صالح  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رفقي  صالح  ال يد 
 73000  2933 رقم   3 الوحدة  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  رفقي  صالح  ال يد 
 73000  2933 رقم   3 الوحدة  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز  222 تمت رقم 292 .

 96I

MATCOMPTA SNC

CONSEIL EXPERTISE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

922 2، TANGER MAROC

CONSEIL EXPERTISE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الفاييط عمارة رقم 34 ال5ابق 4 
رقم 11 - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 829

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يناير  222  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت ال يد )ة) غحمد دبة 150 

 150 غصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة  ال يد )ة) عبد الجبار 

دبة بتاريخ  2 يناير  222.

تفويت ال يد )ة) حليمة العوداتي 

150 حصة اجتماعية من غصل 150 

حصة لفائدة  ال يد )ة) عبد الجبار 

دبة بتاريخ  2 يناير  222.

 150 الها6 دبة  )ة)  تفويت ال يد 

 150 غصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة  ال يد )ة) مم ن دبة 

بتاريخ  2 يناير  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7150.

 97I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE 

 SIMANTOB

إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE «
SIMANTOB » »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 37 زنقة 
عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.  2247

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 
انتقال  على  املصادقة  مع  الجمالي 
حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 
 - ممدودة  أير  ملدة  للشركة  كم ير 
تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 
تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة 
صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 
على  املصادقة   - منفصل  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788645.

 98I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

EVEREST MARMOL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 32222، fès

Maroc
 EVEREST MARMOL

شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

الجيش امللكي مكاتب الفتح ال5ابق 
5 شقة 22  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28922
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 9  يوليوز  222 تقرر حل 
ذات  شركة   EVEREST MARMOL
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 
 100.000 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي مكاتب الفتح ال5ابق 
فاس املغرب   30000  -   22 شقة   5

نتيجة ل- افالس الشركة.
و عين:

و  بوخريص  وديع    ال يد)ة) 
عنوانه)ا) فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي  يوليوز  222    9 بتاريخ 
الجيش امللكي مكاتب الفتح ال5ابق 5 

شقة 22  - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم  3696/222.
 99I

ACCURCONSULTING

BISMI-LAH AL JAWDA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCURCONSULTING
 IMM  APPT 2 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 22222،

KHOURIBGA املغرب
BISMI-LAH AL JAWDA شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

 N° وعنوان مقرها اإلجتماعي
29  QT OCP BOULANOIR-

 KHOURIBGA-BOULANOUARE
22222 - خريبكة املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 293

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يوليوز  222   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رفيق  فتيمة  )ة)  ال يد  تفويت 

600 حصة اجتماعية من غصل 600 

حصة لفائدة  ال يد )ة) طارق توامي 

بتاريخ 26 يوليوز  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 629.

222I

املركز املراك�سي لإلرشاد

TONY›S BIKES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل غ عمارة غن2 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

TONY›S BIKES شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

جوهرة مراكش شارع إبن عائشة 

بلوك س 4 شقة رقم 54  - 40000 

مراكش املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9266 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  يونيو  222   28 املؤرخ في 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

  TONY’S BIKES الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

إقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

عائشة  إبن  شارع  مراكش  جوهرة 

 40000  -   54 4 شقة رقم  بلوك س 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب   مراكش 

النشاط التجاري للشركة .

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عائشة  إبن  شارع  مراكش  جوهرة 

 40000  -   54 4 شقة رقم  بلوك س 

مراكش املغرب. 

و عين:

  ANTONIO ال يد)ة) 

مراكش   عنوانه)ا)  و   D’ADDABBO

40000 مراكش املغرب  كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26628 .

22 I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

TOU IMMO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 22 APT  ، 22 22،

CASABLANCA MAROC

TOU IMMO شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 10 

زنقة الحرية ال5ابق 3  اشقة 5 

الدارالبيضاء - 22322 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  49 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   06

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 TOU  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.IMMO

شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غعمال تشييد مباني   ، ت5وير عقاري 

، غعمال إنشائية و االشغال الكبرى.

رقم    : االجتماعي  املقر  عنوان 

 5 اشقة    3 زنقة الحرية ال5ابق   10

الدارالبيضاء - 22322 الدارالبيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : ال يد تومي مممد كريم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : مممد  توشنت  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كريم  مممد  تومي  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة مرجانة رقم 9  تركا 

تركا مراكش    9 تجزئة مرجانة رقم 

40130  مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  مممد  توشنت  ال يد 

تجزئة  تركا   48 رقم  مرجانة  تجزئة 

  40130 مرجانة رقم 9  تركا مراكش 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

كريم  مممد  تومي  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة مرجانة رقم 9  تركا 

تركا مراكش    9 تجزئة مرجانة رقم 

40130  مراكش املغرب

عنوانه)ا)  مممد  توشنت  ال يد 

تجزئة  تركا   48 رقم  مرجانة  تجزئة 

 40130 مرجانة رقم 9  تركا مراكش 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787640.

222I

MATCOMPTA SNC

CONSEIL EXPERTISE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

922 2، TANGER MAROC

CONSEIL EXPERTISE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 زنقة 86 

تجزئة ال عدية رقم 46 - 92222 

طنجة املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 829

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 يناير  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»8 زنقة 86 تجزئة ال عدية رقم 46 
»زنقة  إلى  املغرب»  طنجة   92222  -
الفاييط عمارة رقم 34 ال5ابق 4 رقم 

11 - 92222 طنجة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7150.

223I

ائتمانية بوعرفة

STE RAMA BIRDY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 222 6، بوعرفة املغرب

STE RAMA BIRDY شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 مكرر 
زنقة وارزازات - 222 6 بوعرفة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.331
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بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  يونيو  222   17 املؤرخ في 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رغسمالها    STE RAMA BIRDY

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

وارزازات  زنقة  مكرر   11 اإلجتماعي 

ل  نتيجة  املغرب  بوعرفة   6 222  -

الشركة- نشاط  استمرار  صعوبة   :

الظرفية املالية الصعبة للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 11 مكرر 
بوعرفة   6 222  - ورزازات  زنقة 

املغرب. 

و عين:

اعمير  الدين   نور  ال يد)ة) 
 6 222 ارفود   زنقة  عنوانه)ا)  و 

بوعرفة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

 222 تمت رقم 98 .

224I

مكتب الجرودي

 AYT TOUZINE IMPORT
EXPORT

إعالن متعدد القرارات

مكتب الجرودي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

 AYT TOUZINE IMPORT

EXPORT »شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار اوالد 
بوطيب  الفوقاني 62222 الناضور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22222

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

03 أشت  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على تفويت نصف حصص 
الى  البوجدايني  مممح  من  الشركة 

ميمون البوجدايني
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين ممممد البوجدايني و ميمون 

البوجدايني م يرين للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تصدير  و  استيراد  على  التش5يب 
املالب2 من نشاط الشركة و اضافة 
نقل االمتعة لح اب الغير الى نشاط 

الشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
صياأة قانون اسا�سي جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 50.000 البوجدايني  مممد  ال يد 
البوجدايني  ميمون  ال يد  و  درهم 

50.000 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ال يد مممد البوجدايني 500 حصة 
 500 البوجدايني  ميمون  ال يد  و 

حصة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نشاط الشركة :  1 استيراد مشروبات 
ال5اقة و املشروبات الغازية 2 تصدير 
نقا االمتعة لح اب   3 زيت الزيتون 

الغير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 3648.
222I

STE COMPTAZUR

 STE AGENCE KHADAMATI
SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

STE COMPTAZUR
زنقة وادي املخازن رقم 17 تازة 
ال فلى تازة، 35000، تازة املغرب
 ste agence khadamati sarl au

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

 rdc - lotis وعنوان مقرها اإلجتماعي

 al amal hay anahda N38  taza -

32222 taza maroc

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   16

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ste  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.agence khadamati sarl au

 transfert : أرض الشركة بإيجاز

.d’argent

 rdc -  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 lotis al amal hay anahda N381

.taza - 35000 taza maroc

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 922   : اكرا6  الجهاني  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة الجهاني اكرا6 عنوانه)ا) 

 35000 تازة  امليل  واد  لقليعة  دوار 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة الجهاني اكرا6 عنوانه)ا) 

 35000 تازة  امليل  واد  لقليعة  دوار 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 465.

226I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

TETEM JEWEL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

42222، MARRAKECH MAROC

TETEM JEWEL شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي الح ن االول اقامة سيبا6 

بلوك  -غ- ال5ابق الرابع رقم 10 - 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7429

  9 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 TETEM : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.JEWEL

أرض الشركة بإيجاز : -االستيراد 

والتصدير.

املجوهرات  وبيع   تجارة   -

واالك  ورات بالتق يط.

- تجارة املالب2 بالتق يط..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيبا6  اقامة  االول  الح ن  موالي 

 -  10 رقم  الرابع  ال5ابق  -غ-  بلوك  

40000 مراكش املغرب.
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غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

الحب�سي   الزهراء  فاطمة  ال يدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحب�سي   الزهراء  فاطمة  ال يدة 
 27RUE MICHEL ANGE عنوانه)ا) 
  93622 AULNAY SOUS BOIS

فرن ا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الحب�سي  الزهراء  فاطمة  ال يدة 
  27RUE MICHEL ANGE عنوانه)ا) 
  93622 AULNAY SOUS BOIS

فرن ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26628 .
227I

FIDUSMAN

MAK COMPANY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUSMAN
 RUE DAMAS   ERE ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE DAMAS
   ERE ETAGE BERRECHID،
26 22، BERRECHID MAROC
MAK COMPANY   شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 شارع 
دماس ال5ابق االول برشيد 22 26 

برشيد املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 274 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   07
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 MAK  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.  COMPANY
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
67 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 26 22 دماس ال5ابق االول برشيد 

برشيد املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 333   : نازة  الغني  عبد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد موالي موالي براهيم :  333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد بوعادي خالد :  334 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 333  : نازة  الغني  عبد  ال يد   

بقيمة 100 درهم.
ال يد موالي موالي براهيم : 333 

بقيمة 100 درهم.
ال يد بوعادي خالد : 334 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
نازة عنوانه)ا)  الغني  ال يد عبد 
الدار البيضاء 22 26 الدار البيضاء 

املغرب.
براهيم  موالي  موالي  ال يد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 22 26 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  خالد  بوعادي  ال يد 
الدار البيضاء 22 26 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
نازة عنوانه)ا)  الغني  ال يد عبد 
الدار البيضاء 22 26 الدار البيضاء 

املغرب
براهيم  موالي  موالي  ال يد 
 26 22 البيضاء  الدار  عنوانه)ا) 

الدلرالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  خالد  بوعادي  ال يد 
الدار البيضاء 22 26 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789242.

228I

ائتمانية بوعرفة

AMFR TRAVAUX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 222 6، بوعرفة املغرب
AMFR TRAVAUX شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
ال بع الجديدة - 22  6 بني تاجيت 

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

933
 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 AMFR : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.TRAVAUX
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املختلفة-اشغال  االشغال  و  البناء 
الفالحة-نقل البضائع لح اب الغير.

عنوان املقر االجتماعي : قصر ايت 
ال بع الجديدة - 22  6 بني تاجيت 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد موعمو موالي رشيد :  222 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد موعمو مممد :  222 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

عبد  موالي  موعمو  ال يد 
 100 حصة بقيمة   222   : الرحمان 

درهم للحصة .
ال يدة موعمواللة فاطمة :  222 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
رشيد  موالي  موعمو  ال يد 
عنوانه)ا) قصر ايت ال بع الجديدة 

22  6 بني تاجيت املغرب.
عنوانه)ا)  مممد  موعمو  ال يد 
 6  22 الجديدة  ال بع  ايت  قصر 

بني تاجيت املغرب.
عبد  موالي  موعمو  ال يد 
الرحمان عنوانه)ا) قصر ايت ال بع 
الجديدة 22  6 بني تاجيت املغرب.

فاطمة  موعمواللة  ال يدة 
عنوانه)ا) قصر ايت ال بع الجديدة 

22  6 بني تاجيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
فاطمة  موعمواللة  ال يدة 
عنوانه)ا) قصر ايت ال بع الجديدة 

22  6 بني تاجيت املغرب
رشيد  موالي  موعمو  ال يد 
عنوانه)ا) قصر ايت ال بع الجديدة 

22  6 بني تاجيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

 222 تمت رقم  282/222.
229I

FIDUCIAIRE  D’HONNEUR

EQUILIBRE O NATUREL
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE  D›HONNEUR
 RUE AHMED AMINE V.N 17
 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC
 EQUILIBRE O NATUREL

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قبو رقم 

64 حي اليمن 1 ب 6 ع مكناس - 

50010 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   17

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EQUILIBRE O NATUREL

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العالج  و  الغدائية  االستشارات 

التكميلي-تاجر املواد الشبه صيدلية.

قبو رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 - مكناس  ع   6 ب   1 اليمن  حي   64

50010 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : الخليفي  منى  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخليفي  منى  ال يدة 

 50010 ع   6 ب   1 اليمن  حي   64

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  الخليفي  منى  ال يدة 

 50010 ع   6 ب   1 اليمن  حي   64

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3540.

2 2I

SBAAI AUDIT & EXPERTISE

كونسيي روالسيون انترناسيونال
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SBAAI AUDIT & EXPERTISE

ساحة املدينة عمارة دارالفرح 1 

ال5ابق 4 رقم 81 ، 92222، طنجة 

املغرب

كون يي روالسيون انترناسيونال 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية ؛ شارع اململكة العربية 

ال عودية ال5ابق الثالث الرقم 22  

- 92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  894 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   15

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : كون يي 

روالسيون انترناسيونال.

استشارة   : أرض الشركة بإيجاز 

اإلدارات  لذا  الشركات  وم اعدة 

-الت وية  الخاصة  واملؤس ات 

و  االستيراد   - للنزاعات  الودية 

عميل   - البضائع  نقل  التصدير- 

ووكيل الشحن.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  ؛  العزيزية 

ال عودية ال5ابق الثالث الرقم 22  - 

92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عبد هللا تفكير :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد فريد اله5ا�سي :  50 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اله5ا�سي  فريد  ال يد 
 ، 24 رقم  الرياض  زنقة  املجد  حي 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  تفكير  عبد هللا  ال يد 
حي ال ليماني زنقة 2  رقم 2 92222 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  تفكير  عبد هللا  ال يد 
حي ال ليماني زنقة 2  رقم 2 92222 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم  24492.
2  I

Dilegis Premium Service

 DEVELOPPEMENT
 IMMOBILIER SANTE AND

CONSULTING - DISAC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt   , Casablanca
 22272، 22272، Casablanca

Maroc
 DEVELOPPEMENT

 IMMOBILIER SANTE AND
CONSULTING - DISAC شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

حداوي، 2 شارع 2 مارس، رقم 
2 2 و 514 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322497

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم  يوليوز  222    2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم»   5.100.000«

 2.222.222« إلى  درهم»   150.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

امل تمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788430.

2 2I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

CODPORT IMPORT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

42222، MARRAKECH MAROC

CODPORT IMPORT شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي الح ن االول اقامة سيبا6 

بلوك  -غ- ال5ابق الرابع رقم 10 - 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  762 

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CODPORT IMPORT

أرض الشركة بإيجاز : -االستيراد 

والتصدير.

-التجارة االلكترونية ..
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شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيبا6  اقامة  االول  الح ن  موالي 

 -  10 رقم  الرابع  ال5ابق  -غ-  بلوك  

40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

:  222 حصة  ال يد ان2 الدوقي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   222   : ال يد ان2 حنين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : انعينيعة   رشيد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : حضرار  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدوقي  ان2  ال يد 

 40000  82 رقم  بوطويل  هيالنة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  حنين  ان2  ال يد 

رقم  الفران  درب  امل فيوي  عرصة 

22 40000 مراكش املغرب.

ال يد رشيد انعينيعة عنوانه)ا) 

 40000   87 رقم  ورزازات  درب 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  حضرار  مممد  ال يد 

 4 رقم  الصريدي  درب  بوسكري 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  الدوقي  ان2  ال يد 

 40000  82 رقم  بوطويل  هيالنة 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)  حنين  ان2  ال يد 

رقم  الفران  درب  امل فيوي  عرصة 

22 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26666 .

2 3I

مكتب الجرودي

MARIO LEGNA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

مكتب الجرودي

شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

MARIO LEGNA شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أرفة 

التجارة و الصناعة و الخدمات  الحي 

االداري  زنقة القايد احمد الريفي 

ص ب 37 62222 الناضور املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   29

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARIO LEGNA

أرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

توزيع املواد الغداءية مواد التنضيف 

و مواد البالستيك.

أرفة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التجارة و الصناعة و الخدمات  الحي 
االداري  زنقة القايد احمد الريفي ص 

ب 37 62222 الناضور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد مارتينيز كونزالي2 كالوديو 

 100 حصة بقيمة   1.000   : خو�سي 

درهم للحصة .

ال يد مارتينيز كونزالي2 كالوديو 

 100 100.000درهم بقيمة   : خو�سي 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مارتينيز كونزالي2 كالوديو 
االداري  الحي  عنوانه)ا)  خو�سي 
 62222  37 زنقة القايد احمد صب 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد مارتينيز كونزالي2 كالوديو 
االداري  الحي  عنوانه)ا)  خو�سي 
 62222  37 زنقة القايد احمد صب 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 3646.

2 4I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE AK ATELIER
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

  4BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32222، AL HOCEIMA MAROC
STE AK ATELIER  شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
جابر ابن حيان رقم 14 الح يمة  - 

32222 الح يمة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   28
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AK ATELIER

الهندسة   : أرض الشركة بإيجاز 

املعمارية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الح يمة    14 جابر ابن حيان رقم 

32222 الح يمة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد غيوب الخ5ابي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : ال يد غيوب الخ5ابي    

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال يد غيوب الخ5ابي  

 1 رقم  الخ5ابي  الكريم  عبد  شارع 

32222 الح يمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ال يد غيوب الخ5ابي  

 1 رقم  الخ5ابي  الكريم  عبد  شارع 

32222 الح يمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بتاريخ  االبتدائية بالح يمة  
رقم -.

2 2I

STE FICOPRO

ASLOMEK TRAV
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE FICOPRO

 N°2  RES.AL BOUSTANE E44

 RIAD ZITOUNE ، 2، MEKNES

MAROC

ASLOMEK TRAV شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

االر�سي عمارة ياسمين د شقة 3 

وي الن    - 50000 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
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ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   24

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASLOMEK TRAV

االشغال   : أرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 شقة  د  ياسمين  عمارة  االر�سي 

وي الن    - 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مق م كالتالي:

 10.000   : زهير  ع لون  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زهير  ع لون  ال يد 

زنقة 67 رقم 1 وجه عروس  50000 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  زهير  ع لون  ال يد 

زنقة 67 رقم 1 وجه عروس  50000 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3485.

2 6I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «COMPAGNIE
 DE TRAVAUX GENERAUX

 TALHOUT « SARL AU SIGLE
**:**CTGT

شركة ذات م ؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
ال5ابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «COMPAGNIE

 DE TRAVAUX GENERAUX
 TALHOUT « SARL AU SIGLE

CTGT**:** شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تجدة 
ترميكت - 45000 ورزازات املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  6 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ »COMPAGNIE  :
 DE TRAVAUX GENERAUX
 TALHOUT « SARL AU SIGLE

.**:**CTGT
تركيب   *  : أرض الشركة بإيجاز 

النظا6 ال قي الري  بالتنقيط 
* مقاول البناء واالشغال املختلفة 

* كراء االالت .
عنوان املقر االجتماعي : دوار تجدة 

ترميكت - 45000 ورزازات املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد تالحوت مممد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

تالحوت مممد عنوانه)ا)  ال يد 
دوار تجدة ترميكت  45000 ورزازات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
تالحوت مممد عنوانه)ا)  ال يد 
دوار تجدة ترميكت  45000 ورزازات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 472.
2 7I

achak’s tajine

ACHAK›S TAJINE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

achak›s tajine
عمارة العزيزية حي رويو6 العربية 

ال عودية ال5ابق 3 رقم 22 طنجة ، 
92222، طنجة املغرب

achak›s tajine شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 46 حي 
عالل ابن عبد هللا - 92222 طنجة 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.842 3

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تغيير  تم  ماي  222   03 في  املؤرخ 
»عامل الوجبات  نشاط الشركة من 
اآلي2  وتوزيع  »إنتاج  إلى  الخفيفة» 

كريم واملعجنات».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   01 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 6110.
2 9I

اءتمانية الوالي

بفترا

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

اءتمانية الوالي

رقم 7 زنقة القدس ليراك 

الخمي ات ، 2222 ، الخمي ات 

املغرب

بفترا شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

رقم 411 زنقة ال عديين رقم 79 

حي الي مين الخمي ات - 2222  

الخمي ات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22272

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر  أشت  222   22 في  املؤرخ 

امل ؤولية  ذات  شركة  بفترا  حل 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ال عديين  زنقة   411 رقم  تجزئة 

 - الخمي ات  الي مين  حي   79 رقم 

نتيجة  املغرب  الخمي ات    2222

لعد6 تمقيق الهدف اللذي من اجله 

تاس ت الشركة.

و عين:

و  بالوافي  هللا    عبد  ال يد)ة) 

رقم  الجديدة  تجزئة سال  عنوانه)ا) 

228  شقة 3 سال الجديدة  11100 

سال املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي  أشت  222   22 بتاريخ 

 79 رقم  ال عديين  زنقة   411 رقم 

  2222  - الخمي ات  الي مين  حي 

الخمي ات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالخمي ات   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم   2 .

222I
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VUE D’EXPERTS

 OKA-OMAR KOBBITE
ARCHITECTES

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 22222،

CASABLANCA MAROC

 OKA-OMAR KOBBITE

ARCHITECTES شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 51. زنقة 

عثمان بن عفان  - 22622 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 28  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   08

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

OKA-  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.OMAR KOBBITE ARCHITECTES

وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الهندسة املعمارية.
51. زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

الدار   22622  - عفان   بن  عثمان 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

5.000.000 درهم، مق م كالتالي:

 50.000   : الكبي5ي  ال يد عمر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الكبي5ي  عمر  ال يد 
آنفا   5 3 شقة  1  مممد عبدو طابق 

3 222 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  الكبي5ي  عمر  ال يد 
1   مممد عبدو طابق 3 شقة 5 آنفا 

3 222 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789262.

22 I

اءتمانية عبد الرحيم

PLUVIT CASH
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة غبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15000، الخمي ات املغرب

PLUVIT CASH شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب 

22 دوار غيت عال غيت مهدي 
الصفاصيف الخمي ات - 15000 

الخمي ات املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   16
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLUVIT CASH

تمويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األموال.

عنوان املقر االجتماعي : مرآب 22 

دوار غيت عال غيت مهدي الصفاصيف 

الخمي ات   15000  - الخمي ات 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يدة الناموس سناء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة الناموس سناء عنوانه)ا) 
الزهراء  حي  سبو  واد  زنقة     2

الخمي ات   15000 الخمي ات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة الناموس سناء عنوانه)ا) 
الزهراء  حي  سبو  واد  زنقة     2

الخمي ات   15000 الخمي ات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالخمي ات   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 666.

222I

FICODEC SARL

 STE LA FACADE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FICODEC SARL

6 زنقة ق5ر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

 STE LA FACADE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 228 

بلوك A حي الوفاق زواأة - 30000 

فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE LA : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.FACADE TRAVAUX DIVERS

االشغال   : أرض الشركة بإيجاز 

املختلفة والبناء.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 228 

 30000  - A حي الوفاق زواأة  بلوك 

فاس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : النوي�سي نجاة  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

النوي�سي نجاة عنوانه)ا)  ال يدة 

شقة 10 عمارة 4 اقامة الفياللي 2 حي 

فاس   30000 الهادي زواأة  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

النوي�سي نجاة عنوانه)ا)  ال يدة 

شقة 10 عمارة 4 اقامة الفياللي 2 حي 

فاس   30000 الهادي زواأة  سيدي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3 32.

223I
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األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

 SARL - SOCIETE 

 IMMOBILIERE

AZROUWADOU
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

 SARL - SOCIETE IMMOBILIERE 

AZROUWADOU  »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 39 زنقة 

عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 29779

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 

انتقال  على  املصادقة  و  الجمالي، 

حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - كم ير للشركة ملدة أير ممدودة. 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة. 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة  منفصل-  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788646.

224I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

BINAYAT AL JAOUDA

إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

BINAYAT AL JAOUDA »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

إبراهيم الروداني )سابقا طريق 

الجديدة) شقة 232 ال5ابق الثالث 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 332 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 

انتقال  على  املصادقة  و  الجمالي، 

حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 

التق يم الجديد لرغسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - كم ير للشركة ملدة أير ممدودة. 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة. 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة  منفصل-  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788650.

222I

HI GEST SARL AU

PARA OUD RAIHANE
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشمالي ، 40060، مراكش املغرب
PARA OUD RAIHANE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N°86 Lot وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Nassim Prov Mhamid - 42222

MARRAKECH MAROC
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  7269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 PARA  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.OUD RAIHANE
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.PARAPHARMACIE
 N°86 Lot : عنوان املقر االجتماعي
 Nassim Prov Mhamid - 40000

.MARRAKECH MAROC
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يدة العبا�سي نعيمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يدة العبا�سي نعيمة عنوانه)ا) 
عمالة  الن يم  تجزئة   86 رقم 

املحاميد 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة العبا�سي نعيمة عنوانه)ا) 

عمالة  الن يم  تجزئة   86 رقم 

املحاميد 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 3 266 .

226I

DO CONSULTING

 ADLIVE DIGITAL

NETWORK
إعالن متعدد القرارات

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 22222، Casablanca

Maroc

 ADLIVE DIGITAL NETWORK

»شركة ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 22 شارع 

قا�سي إياس - - 22222  الدار 

البيضاء  الدار البيضاء.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.329283

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالته من منصب املدير مشارك 

لل يد حماد بن جلون

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 IMPACTعلى املوافقة  مايلي: 

كشريك    COMMUNICATION

جديد.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

رغس  في  تخفيض  غول  على  املوافقة 

املتراكمة  الخ ائر  المتصاص  املال 

وإلغاء  درهم   2،499،722 البالغة 

24،997 سهم.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:
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 • املوافقة على طلب امل تمقات 

من  وصادقة  دقيقة  مصدقة   ،

املوافقة   • قانوني.  مماسب  قبل 

بمبلغ   
ً
نقدا املال  رغس  زيادة  على 

3،723،222.22 ، عن طريق مقاصة 

الدفع  وامل تمقة  ال ائلة  الديون 

وإصدار 37،232 سهم جديد.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

املال  رغس  تخفيض  على  املوافقة 

الخ ائر  الستيعاب  الثانية  للمرة 

درهم   2، 42،622 املتراكمة البالغة 

وإلغاء 426، 2 سهم

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تمويل الشكل القانوني بالتمول إلى 

 من 
ً
شركة م اهمة فردية SARL بدال

SARL

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

الوضع القانوني

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

م اهمات من الشركاء

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تخصيص رغس املال

بند رقم 13: الذي ينص على مايلي: 

التعيين - مدة وصالحيات اإلدارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789237.

227I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE KHENIFRA
. DISTRIBUTION

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع مممد الخام2 رقم 03 

ال5ابق الثاني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة املغرب

 STE KHENIFRA DISTRIBUTION

. شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخام2 رقم 3 ال5ابق الثاني 

خنيفرة  - 54000 خنيفرة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3962

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   27

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.. KHENIFRA DISTRIBUTION

التصدير   : أرض الشركة بإيجاز 

املشروبات  بيع  التشاور  واالستيراد 

الغازية .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مممد الخام2 رقم 3 ال5ابق الثاني 

خنيفرة  - 54000 خنيفرة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد مممد ايت القائد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القائد  ايت  مممد  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة األرز حمرية خنيفرة  

54000 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

القائد  ايت  مممد  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة األرز حمرية خنيفرة  

54000 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم  323/222.

228I

CONCILIUM EXPERTISE

MDGF
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، ال5ابق 
الخام2، شقة رقم  ،18 أوتيي 
الدار البيضاء ، 22262، الدار 

البيضاء املغرب
MDGF شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األب5ال رقم 4 اكدال - 10000 
الرباط املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.140741
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 يوليوز  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - اكدال   4 رقم  األب5ال  شارع   15«
زنقة   2« إلى  الرباط املغرب»   10000
ساحة   9 شقة  العزيز  عبد  موالي 
الرباط    10000  - ح ان  بيتري 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 116738.

229I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE LABIYAD TRADING
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 
70000، العيون املغرب

STE LABIYAD TRADING شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
22 مارس بلوك ايك2 رقم 632 - 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LABIYAD TRADING

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العاب الحظ واالموال 

خلق مواقع الويب 

خلق سوق للبيع عبر الويب .

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  632 رقم  ايك2  بلوك  مارس   22

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : لبيض   زكرياء  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : لبيض   زكرياء  ال يد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لبيض   زكرياء  ال يد 

االطل�سي  املحيط  زنقة  التعاون  حي 
رقم 11 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  لبيض   زكرياء  ال يد 

االطل�سي  املحيط  زنقة  التعاون  حي 
رقم 11 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 2643/2222.

232I
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE BELLALUNA
PHARMACI

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم 32 العيون ، 

70000، العيون املغرب

 STE BELLALUNA PHARMACI

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة رقم 57 ج  - 70000 العيون 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELLALUNA PHARMACI

: بيع املواد  أرض الشركة بإيجاز 

التجميلية 

تنظيف الوجه واليدين والرجلين 

والشعر

واملالب2  املسجلة  الع5ور  بيع 

املسجلة 

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة رقم 57 ج  - 70000 العيون 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : لحلو  عزيزة  ال يدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : لحلو   عزيزة  ال يدة   
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحلو   عزيزة  ال يدة 
  9 زنقة  الحارثي  ادري2  تجزئة 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  لحلو   عزيزة  ال يدة 
  9 زنقة  الحارثي  ادري2  تجزئة 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم  2644/222.
23 I

CONSSEIL FISCAL REMALI

 LES MOULINS DU
ZERHOUN

تعيين رئي2 مجل2 اإلدارة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC
 LES MOULINS DU ZERHOUN

»شركة  امل اهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الصناعي سيدي سعيد بب  222 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

»تعيين رئي2 مجل2 اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2928
اإلداري   العا6  الجمع  إطار  في 
املؤرخ في 22 نونبر 9 22 تقرر تعيين 
ال يد اكوزال  موالي ممفوظ رئي ا 
 LES MOULINS ملجل2 إدارة شركة
 22 بتاريخ:   DU ZERHOUN
الصالحيات  وتتمثل   22 9 نونبر 
مجل2  رئي2  يلي:  فيما  له  املخولة 
مجل2  رئاسة  صالحية  له  االدارة 
6 سنوات تخول لرئي2  االدارة  ملدة 
تمتيل  صالحية  الدارة  مجل2 
الغير  مع  امورها  جميع  في  الشركة 
املمنوحة  الصلحيات  مراعات  .مع 

خصيصاالعضاء مجل2 االدارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 92 .

232I

م تأمنة املتنبي للمماسبة

PARA SYNTHESE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

م تأمنة املتنبي للمماسبة
130 شارع املتنبي ال5ابق 2 ، 

23222، بني مالل املغرب
PARA SYNTHESE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
229 الزنقة  9 حي املصلى - 23223 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4792
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 PARA  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.SYNTHESE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ملحقات غو لواز6 الصيدلية.
عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 
229 الزنقة  9 حي املصلى - 23223 

الفقيه بن صالح املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500   : ال يدة فاطمة ابت أبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : اسكلو  ايمان  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة فاطمة ابت أبي عنوانه)ا) 
 22423 اميلشيل  متزلي  قصر 

اميلشيل املغرب.
عنوانه)ا)  اسكلو  ايمان  ال يدة 
تجزئة رياض غسا رقم 48 23222 بني 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد اسكلو موحى عنوانه)ا) حي 
بني   23222  1 رقم   1 بلوك  ميفتاح 

مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

05 أشت  222 تمت رقم 2 2.
233I

BELLA PRO PARA

BELLA PRO PARA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

BELLA PRO PARA
رقم 13 حي الوفاق طريق عين 
ال من زواأة ، 30000، فاس 

املغرب
bella pro para شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 حي 
الوفاق طريق عين ال من زواأة  - 

30000 فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

69232
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   03
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 bella  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.pro para
: بيع املواد  أرض الشركة بإيجاز 
التجميلية و امل تلزمات الشبه طبية

بيع م تلزمات ال كري و الضغط 
الدموي.
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 13 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
حي الوفاق طريق عين ال من زواأة  

- 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 58.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دادة  فتيمة  ال يدة 
رقم 1 حي الوفاق طريق عين ال من 

زواأة  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  دادة  فتيمة  ال يدة 
رقم 1 حي الوفاق طريق عين ال من 

زواأة  30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3637.
234I

AGTIMMO

AGTIMMO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

AGTIMMO
عملية الهناء عمارة 6.س 2غ ،ال5ابق 

4 الشقة رقم 92 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

AGTIMMO شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية 
الهناء عمارة 6.س 2غ ،ال5ابق 4 
الشقة رقم 92 الدار البيضاء - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 249 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   14
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGTIMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
عملية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 4 ،ال5ابق  2غ  6.س  عمارة  الهناء 
 - البيضاء  الدار   92 رقم  الشقة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد غكورو عمر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عمر  غكورو  ال يد 
تجزئة سعادة رقم 2  سيدي معروف 
الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  عمر  غكورو  ال يد 
تجزئة سعادة رقم 2  سيدي معروف 
الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم -.
232I

Sara Facility Invest sarl

MAWALID
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 22222، Meknès
Maroc

MAWALID شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  69  
مرجان 2 - 50000 مكناس املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2678 
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 يوليوز  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 50000  -  2 مرجان  »رقم  69  
 ،10 »عمارة  إلى  املغرب»  مكناس 
)زنقة باري2  زنقة الداخلة   ،6 ممل 
 50000  - الجديدة  املدينة  سابقا) 

مكناس  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3705.

236I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

 GESTION IMMOBILIERE
INASIA

إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 
الدار البيضاء املغرب

 GESTION IMMOBILIERE
INASIA »شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 39 زنقة 
عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 2 479

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 
انتقال  على  املصادقة  و  الجمالي، 
حصصه االجتماعية لورثته و اثبات 
الشركة  لرغسمال  الجديد  التق يم 
مقتضيات  تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

النظا6 األسا�سي التالية:

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - كم ير للشركة ملدة أير ممدودة. 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة. 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة  منفصل-  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788644.

237I

tecmafid

البوكاديتو
عقد ت يير حر ألصل تجاري

 )األشخاص املعنويون)

عقد ت يير حر ألصل تجاري

البوكاديتو

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

البوكاديتو  غع5ى  يونيو  222   07

 423992 املسجل بالسجل التجاري 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
التجاري  لألصل  الحر  الت يير  حق 

تجزئة لو لي5وأال   4 الكائن ب رقم 

الدار البيضاء   22222 - 2 دار بوعزة 

 3 املغرب لفائدة لعوينة رضوان ملدة 

و  يوليوز  222   01 سنة تبتدئ من 

تنتهي في 30 يونيو 2224 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 2.222  درهم.

238I

DO CONSULTING

 IMPACT

COMMUNICATION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 22222، Casablanca

Maroc

 IMPACT COMMUNICATION

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  28 شارع 
امل يرة الخضراء - الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  24  

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم  يونيو  222   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم»   3.000.000«
»1.000.000 درهم» إلى »4.000.000 
درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي غو 
غرباح غو عالوات إصدار في رغس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789226.
239I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ال اقية 

الحمراء

EL KANTI TRANS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون ال اقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

EL KANTI TRANS شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بير 

زمز6 رقم 18 حي الوحدة 22 العيون  
- 70000  العيون   املغرب 

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   10
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 EL  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KANTI TRANS

مختلف   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اإلنشاءات واملرافق.

والكهرباء  املنزلية  الكهرباء   -

الصناعية

- توفير وتركيب غي نظا6 للمراقبة 

الحريق؛  عن  الكشف  بالفيديو؛ 

تكييف الهواء والتدفئة.

- التجارة العامة.

- التداول العا6.

إلى  وتصدير  استيراد  مماولة 

واألجهزة،  األسواق العامة صيدلية، 

واملنتجات  واألدوات،  والصحية، 

الخاصة.  والصلب  املعدنية، 

مجاالت  في  واملشورة  امل اعدة 

والتعاقد من الباطن.  مشاريع البناء 

غعمال وخدمات متنوعة.

 املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 

الذي  في غي شركة لها نف2 ال�سيء 

تقو6 به هذه الشركة غو من املرجح 

غن تعزز ت5ويرها.  

لبيع  متنوعة  وخدمات  غعمال 

املحلية  الغذائية  املنتجات  وتوزيع 

وامل توردة

الشاي  وتوزيع  واستيراد  بيع   -

األخضر الصيني

م تمضرات  وتوزيع  بيع   -

التجميل والتنظيف

النجارة  واأللومنيو6  الخشب   -

العمل  

- تمثيل الشركات العاملية والبارك

الشركات  مع  واتفاق  عقد 

االجتماعية

الصحية  األجهزة  صيدلية   -

الصلب  املنتج  املعدنية  األدوات 

الخاصة

ال كنية  العقارات  تجارة   -

والت5وير العقاري في األأذية العامة 

والعامة

- املزايدة على العقود العامة

الثقافة  معدات  وشراء  بيع   -

العامة.

تنظيف وصيانة عامة وصناعية

- غعمال وخدمات متنوعة  

- النقل الوطني والدولي

- النقل املبرد

- غعمال وخدمات متنوعة 

زنقة بير   : عنوان املقر االجتماعي 
زمز6 رقم 18 حي الوحدة 22 العيون  

- 70000  العيون   املغرب .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد الكنتاوي عبدهللا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدهللا   الكنتاوي  ال يد 

حي   18 زنقة بير زمز6 رقم  عنوانه)ا) 
الوحدة 22 العيون  70000  العيون   

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عبدهللا   الكنتاوي  ال يد 

حي   18 زنقة بير زمز6 رقم  عنوانه)ا) 
العيون     70000 العيون   الوحدة 22 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 22 يوليوز 

 222 تمت رقم  32/2 2.

242I

Dilegis Premium Service

PROIMMOLOC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt   , Casablanca

 22272، 22272، Casablanca

Maroc

PROIMMOLOC شركة

 ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

غحمد املجاطي، إقامة  جبال االلب، 

طابق 1 رقم 8, معاريف غنفا 22372 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

475375

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2222 شتنبر   2 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROIMMOLOC

أرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشركة في املغرب وخارجه:

واالستمواذ  العقاري  الترويج   -

غو  الحضرية  األمالك  جميع  على 

أير  غو  مبنية  كانت  سواء  الريفية 

مبنية بهدف إعادة بيعها كما هي غو 

بعد التمول..
زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 

غحمد املجاطي، إقامة  جبال االلب، 
طابق 1 رقم 8, معاريف غنفا 22372 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : جبلي  مص5فى  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : ال يد يون2 جبلي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مص5فى جبلي عنوانه)ا) 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  جبلي  يون2  ال يد 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مص5فى جبلي عنوانه)ا) 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

عنوانه)ا)  جبلي  يون2  ال يد 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غكتوبر 2222 تمت رقم 749222.

24 I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

بامو إخوان
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئي ية 

الرشيدية ، 22222، الرشيدية 

املغرب

بامو إخوان شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 47 

شارع موالي علي الشؤيف بودنيب - 

22222 الرشيدية املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3292

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  أشت  222   04 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»222.222 درهم» غي من »100.000 

عن  درهم»   300.000« إلى  درهم» 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 364.

242I

DO CONSULTING

IVORY PARK
شركة امل اهمة

رفع رغسمال الشركة

DO CONSULTING

 Bd Ain Taoujtate - Quartier ,30

 Bourgogne، 22222، Casablanca

Maroc

IVORY PARK شركة امل اهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 2 شارع 

الزرق5وني - الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.327899

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

رفع  تم  ماي  222   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال 

»300.000 درهم» غي من »300.000 

عن  درهم»   600.000« إلى  درهم» 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789232.

243I

Agence Fiduciaire BASMA COM

IMMO PLUS KAMAL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير ت مية الشركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

18، زنقة عمرو بن العاص، ال5ابق 

األول، الرقم 3 ، 92222، طنجة 

املغرب

IMMO PLUS KAMAL شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 

29،زنقة عمرو بن العاص،ال5ابق 

الثالث،الرقم 26 34 692 70 14 93 

92222 طنجة املغرب.

تغيير ت مية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

103443

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تم تغيير  يونيو  222   24 املؤرخ في 

 IMMO PLUS« ت مية الشركة من 

. »IMMO BXL« إلى «KAMAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز    9 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244692.

244I

SECURE BUSINESS CONSULTING PLUS

 SECURE BUSINESS

CONSULTING PLUS
إعالن متعدد القرارات

 SECURE BUSINESS

CONSULTING PLUS

16 زنقة غوكيمدن رقم 10 رياض 

غكدال، 10106، الرباط املغرب

 SECURE BUSINESS

CONSULTING PLUS »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 16 زنقة 

غوكيمدن رقم 10 رياض غكدال 

10106 الرباط  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9677 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   30 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص بين ال يدة واقف 

الى  حصة،   2.222 فوتت  التي  رقية 

ال يد املجادلي كريم

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الشركة  لرغسمال  الجديد  التوزيع 

كالتالي : ال يد املجادلي كريم  5.000 

حصة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

على إثر تجمع كل الحصص في يد 

ال يد املجادلي كريم تصبح الشركة 

ممدودة   م ؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

مايلي:  تعديل املادة 6 و7 من  النظا6 

األسا�سي للشركة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

العا6 االستثنائي على  الجمع  يوافق 

للشركة،  األسا�سي  النظا6  تمديث  

ويميط علما بجميع التعديالت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 6682  .

242I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

CHARLES ZIRI
إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

22 زنقة مممد اسميمة ال5ابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 22292، 

الدار البيضاء املغرب

CHARLES ZIRI »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 39 زنقة 

عبد هللا املديوني - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 2662

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

03 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عبد  املرحو6  وفاة  اثبات 

انتقال  على  املصادقة  و  الجمالي، 

حصصه االجتماعية لورثته

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

لرغسمال  الجديد  التق يم  اثبات 

الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
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بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد ال يد مممد الجمالي في مهامه 

 - كم ير للشركة ملدة أير ممدودة. 

تعيين ال يد ياسين الجمالي كم ير 

تمديد     - جديد ملدة أير ممدودة. 

صالحيات امل يرين، مع إلزا6 الشركة 

على  املصادقة  منفصل-  بتوقيع 

القانون األسا�سي املعدل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788649.

246I

OVOLAP

OVOLAP SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

OVOLAP

 03RUE AIT OURIR BD MLY

 YOUSSEF, CASABLANCA ،

22222، CASABLANCA MAROC

OVOLAP SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 03 

حي ايت ورير طابق 2 بوركون 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

228 9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   14

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OVOLAP SARL

تربية     : بإيجاز  الشركة  أرض 

وحضانة وإنتاج الدواجن والبيض .

 03  : االجتماعي  املقر  عنوان 

بوركون   2 طابق  ورير  ايت  حي 

الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 300   : حمزاوي  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد عبدالصمد اسمان :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد خالد لحليمي :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مممد حمزاوي عنوانه)ا) 

228 شارع مممد الخام2 ط 5 رقم 

10 22222 الدارالبيضاء املغرب.

اسمان  عبدالصمد  ال يد 

اقامة  الن يم  حي  عنوانه)ا) 

 22 92  53 رقم   2 4 عمارة  مونى 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  لحليمي  خالد  ال يد 

سيدي   89 رقم  االدارسة  تجزئة 

الدارالبيضاء   22 92 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مممد حمزاوي عنوانه)ا) 

228 شارع مممد الخام2 ط 5 رقم 

10 22222 الدارالبيضاء املغرب

اسمان  عبدالصمد  ال يد 

اقامة  الن يم  حي  عنوانه)ا) 

 22 92  53 رقم   2 4 عمارة  مونى 

الدارالبيضاء املغرب

عنوانه)ا)  لحليمي  خالد  ال يد 

سيدي   89 رقم  االدارسة  تجزئة 

معروف 92 22 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 23329.

247I

EURODEFI

 ARTBREAK
COMMUNICATION

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT   9

 N° 3، 22362، CASABLANCA

MAROC

  ARTBREAK COMMUNICATION

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9   شارع 

عبد املومن ، الرقم 15 ال5ابق 

الثاني - 22222 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   15

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ARTBREAK COMMUNICATION

 -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستراتيجية  في  االستشارات 

والتنظيم ونظا6 املعلومات

- مركز اتصال.

عنوان املقر االجتماعي : 9   شارع 

عبد املومن ، الرقم 15 ال5ابق الثاني 

- 22222 الدار البيضاء املغرب .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باجي  بالل  ال يد 

 22 كاليفورنيا منتجع الجولف ڤيال 

بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

22222 الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  باجي  بالل  ال يد 

 22 كاليفورنيا منتجع الجولف ڤيال 

بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

22222 الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789273.

248I

ELBOUMAHDI FBS

GLOBAL ART DESIGNER
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ELBOUMAHDI FBS

 Cym Cité Des Émirats arabes 33

Unis ،  2222، Rabat MAROC

GLOBAL ART DESIGNER شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 شارع 

نوباليا تجزئة 4 ق5اع17 بلوك 1 حي 

الرياض - 2222  تمارة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 23987

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   10

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL ART DESIGNER
أرض الشركة بإيجاز : اإلشهار.

شارع   4  : عنوان املقر االجتماعي 
نوباليا تجزئة 4 ق5اع17 بلوك 1 حي 

الرياض - 2222  تمارة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 922   : علي  ايت  هشا6  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : حمزة  علي  ايت  ال يد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 922  : علي  ايت  هشا6  ال يد 

بقيمة 100 درهم.
 100  : حمزة  علي  ايت  ال يد  

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ايت علي حمزة عنوانه)ا)  ال يد  
حي النهضة 1 رقم 382 تمارة 10500  

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد هشا6 ايت علي عنوانه)ا) 
حي النهضة 1 رقم 382 تمارة 10500  

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 116657.

249I

Sacofi

TRANSPORT ARAL
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 22322،

CASABLANCA Maroc
TRANSPORT ARAL

 شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

 LOTS وعنوان مقرها اإلجتماعي
 DIAR ALLAM N 22 TIT MELLIL

 CASABLANCA - 22 22
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.464063
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  أشت  222   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  ال يد  تفويت 
  ABDERRAZZAK AROUROU
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   1.000
 16 بتاريخ    SAID AIT LACHGAR

يوليوز  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787433.
222I

STE FIDLAMIAE SARL

LANGRO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ،  2222،

RABAT MAROC
LANGRO  شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

بوريد ال5ابق 03 شقة 05 - 22422 
الدار البيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 23997
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 11 يونيو  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة   03 ال5ابق  بوريد  زنقة   23«
املغرب»  الدار البيضاء   22422  -  05
إلى »زنقة عبدالكريم الخ5ابي عمارة 

75 مكرر ال5ابق ال فلي شقة 1 حي 
املحيط - 10000 الرباط  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 6669  .
22 I

STE FIDLAMIAE SARL

BURONEO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ،  2222،

RABAT MAROC
BURONEO شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس ال ل5ان شقة 3 ال5ابق 1 - 

22422 الدار البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 23992

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 11 يونيو  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 شقة  ال ل5ان  مرس  شارع   26«
البيضاء  الدار   22422  -  1 ال5ابق 
عياض  القا�سي  »زنقة  إلى  املغرب» 
عمارة 37 ال5ابق الثاني رقم 06 ديور 

الجامع - 10000 الرباط  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 116668.
222I

BUREAU ESSOUFYANI

VVSCONSULTING
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

72222، LAAYOUNE MAROC

VVSCONSULTING شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل يرة 
زنقة 13 الرقم 57 طابق غول - 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  شتنبر  222    9

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VVSCONSULTING

غنش5ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخدمات،  الدعم،  و  امل اعدة 

املشورة لألفراد و الشركات، امل اعدة 

اإلدارية  الوثائق  وتوفير  صياأة  في 
والبمث واملشورة واملتابعة للحصول 

امل اعدات  وجميع  التمويل  على 

األفراد  م اعدة  األخرى،  الحكومية 

تمويل  ت5ورهم،  في  والشركات 

مالي)  اجتماعي،  إداري،   ( نشاطهم 

الجودة، النظافة، ال المة، البيئة..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

امل يرة زنقة 13 الرقم 57 طابق غول - 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد مممد صدا6 ابو الح ني 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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ال يد مممد صدا6 ابو الح ني 

عمر  شارع  القدس  حي  عنوانه)ا) 

 70000  04 شقة   07 املختار عمارة 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مممد صدا6 ابو الح ني 

عمر  شارع  القدس  حي  عنوانه)ا) 

 70000  04 شقة   07 املختار عمارة 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 2662.

223I

مكتب املحاسبة الفا�سي

TECNIBO MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة الفا�سي

1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93222، ت5وان املغرب

TECNIBO MOROCCO »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

يوسف ابن تاشفين، اقامة اللبادي، 

رقم 06، ال5ابق التالث. ت5وان 

93242 ت5وان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26773

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 2  يوليوز  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الغرض االجتماعي للشركة الى: 

غنش5ة تقديم الخدمات املعلوماتية 

عبر  بالتصميم  املتعلقة  واالدارية، 

غي  غو  التقني  الدعم  و  الكمبيوتر 

نشاط لترحيل الخدمات)غفشورينغ).

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

امل يرة  شارع   : التالي  العنوان  الى 
 ،86 رقم  اقامة الدفوف،  الخضراء، 

شقة رقم 22، ت5وان.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تنصيب ال يد رشيد الغازي كم ير 

للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

من النظا6   16 و   5  ،2 تغيير البنود 

األسا�سي للشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا6 األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

االجتماعي:  الغرض   :  2 رقم  بند 

من  الغرض  مايلي:  ينص على  الذي 

 ، لألطراف  و  لنف ها  هو  الشركة 

الشراكة  غو  باالشتراك  غو  بمفردها 

مع غي شخص ، في املغرب والخارج : 

غنش5ة تقديم الخدمات املعلوماتية 

عبر  بالتصميم  املتعلقة  واالدارية، 

غي  غو  التقني  الدعم  و  الكمبيوتر 

نشاط لترحيل الخدمات)غفشورينغ). 

الباقي لم يتغير.

بند رقم 5 : املقر االجتماعي : الذي 

املقر  تمديد  تم  مايلي:  على  ينص 

االجتماعي في شارع امل يرة الخضراء، 
شقة رقم   ،86 رقم  اقامة الدفوف، 

22، ت5وان

الت يير واالمضاء:   :  16 بند رقم 

ت يير  يتم  مايلي:  على  ينص  الذي 

الشركة ملدة أير ممدودة من طرف 

و  دورمال  جيورج  دريان  ال يد 

الشركة  .تلتز6  رشيد  الغازي  ال يد 

املتعلقة  والعمليات  األعمال  بجميع 

بها بالتوقيع أير املشترك لل يد دريان 
الغازي  ال يد  و  دورمال  جيورج 

رشيد. الباقي لم يتغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 أشت  االبتدائية بت5وان  بتاريخ 

 222 تمت رقم 2462.

224I

NKH CONSULTING SARL

 CENTRE PI DES SCIENCES

ET DES LANGUES PRIVE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP   TEMARA

 TEMARA،  22 2، TEMARA

MAROC

 CENTRE PI DES SCIENCES ET

DES LANGUES PRIVE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

امل يرة رقم 632 تمارة تمارة 2222  

تمارة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 24367/ 672

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز  222 تقرر حل 

 CENTRE PI DES SCIENCES ET

DES LANGUES PRIVE شركة ذات 

رغسمالها  مبلغ  املحدودة  امل ؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي حي امل يرة رقم 632 تمارة 

نتيجة  املغرب  تمارة    2222 تمارة 

ألزمة مالية و كوفيد 9 .

و عين:

و  صالحي  خالد   ال يد)ة) 

عنوانه)ا) حي الوحدة واد ز6 22322 

واد ز6 املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي  يوليوز  222   29 بتاريخ 

واد   22322 تمارة    632 امل يرة رقم 

ز6 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

.D6273 222 تمت رقم 

222I

FIDUGEC

 JACQUES & BENNIS ET

ASSOCIES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 3 2 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 22422، CASABLANCA

MAROC

 JACQUES & BENNIS ET

ASSOCIES شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 ساحة 

شارل نيكول الشقة 2 ال5ابق 7 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.117085

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 فبراير  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 2 الشقة  نيكول  شارل  ساحة   17«

البيضاء  الدار   22222  -  7 ال5ابق 
الزيتون  رياض  »اقامة  إلى  املغرب» 

من5قة التهيئة ال ياحية اكدال رقم 

35 - 40000 مراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 8  26 .

226I

برفكت ج يون

سديغال اكسييون
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

برفكت ج يون

االلفة رياض االلفة، 22 22، 

الدارالبيضاء املغرب

سديغال اك ييون  شركة 

ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 10زنقة 
الحرية ال5ابق الثالث شقة رقم 6 
الدارالبيضاء 22 22 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.308703

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 يوليوز  222 تقرر حل 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد سديغال اك ييون   
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
10زنقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 6 رقم  الثالث شقة  ال5ابق  الحرية 
الدارالبيضاء   22 22 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : االزمة الصحية.
10زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
 6 رقم  الثالث شقة  ال5ابق  الحرية 
 22 22 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  جوان  حليمي   ال يد)ة)  
فليربون  ادوارد  92زنقة  عنوانه)ا) 
22 69  فليربون فرن ا كمصفي )ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
10زنقة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 6 رقم  الثالث شقة  ال5ابق  الحرية 

الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 786655.

227I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TRANS LAMAL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c 8 n4  lazaret ،

62222، Oujda Maroc
STE TRANS LAMAL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 زنقة 
الخروب حي مممد بلخضر وجدة - 

60000 وجدة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   07
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS LAMAL
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لح اب الغير.
زنقة   32  : عنوان املقر االجتماعي 
 - الخروب حي مممد بلخضر وجدة 

60000 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
334 حصة    : ال يد املهدي مراد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 333   : مممد  بنفضة  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد مقران احمد :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مراد  املهدي  ال يد 
32 زنقة الخروب حي مممد بلخضر 

وجدة 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  مممد  بنفضة  ال يد 

غملانيا 62228 فرانكفورت املانيا.
عنوانه)ا)  احمد  مقران  ال يد 

غملانيا 60386 فرانكفورت املانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  مراد  املهدي  ال يد 
32 زنقة الخروب حي مممد بلخضر 

وجدة 60000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  مممد  بنفضة  ال يد 

غملانيا 62228 فرانكفورت املانيا

عنوانه)ا)  احمد  مقران  ال يد 

غملانيا 60386 فرانكفورت املانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2848.

228I

MOHAMED BENNIS

فكتوريا طكستيل
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

MOHAMED BENNIS

 AV. CHORAFAE - N°  7 -

 TETOUAN ، 93242، TETOUAN

MAROC

فكتوريا طك تيل شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سبتة غ - رقم 163 - طويبلة 

البوفروري - 93222 ت5وان املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : فكتوريا 

طك تيل.

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التق يط  و  بالجملة  بيع  تصدير  و 

للمالب2 الجاهزة..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طويبلة   -  163 رقم   - غ  سبتة 

البوفروري - 93222 ت5وان املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد الخملي�سي سهيل :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد الخملي�سي سهيل عنوانه)ا) 
شارغ مممد الخراز - درب ب - رقم 8 

93222 ت5وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد الخملي�سي سهيل عنوانه)ا) 
شارغ مممد الخراز - درب ب - رقم 8 

93222 ت5وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  االبتدائية بت5وان  بتاريخ 

 222 تمت رقم 3180.
229I

ETS COMPTA HOUSE

ZYZL AGRI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 22

 KHENIFRA KHENIFRA، 24222،
KHENIFRA MAROC

ZYZL AGRI شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
بومية ميدلت - 54350 ميدلت 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   2 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 ZYZL  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.AGRI
أرض الشركة بإيجاز : بيع االدوية 
الفالحية-بيع املواد الفالحية-اشغال 

التجهيز الفالحي.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ميدلت   54350  - ميدلت  بومية 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
يوسف  القادر  عبد  ايت  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسف  القادر  عبد  ايت  ال يد 

عنوانه)ا) ق5ر 0 0 0.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
يوسف  القادر  عبد  ايت  ال يد 

عنوانه)ا) ق5ر 0 0 0
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 22 يوليوز 

 222 تمت رقم 226.
262I

zagora consulting sarl

TIMOUNE AL BOUBAKRI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

zagora consulting sarl
رقم9    شارع مممد الخام2 ، 

47922، زاكورة املغرب--
 TIMOUNE AL BOUBAKRI

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
سيدي صالح تاكونيت - 47922 

زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.299 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222    9 في  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

 TIMOUNE الوحيد  الشريك  ذات 

رغسمالها  مبلغ    AL BOUBAKRI

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

صالح  سيدي  زاوية  اإلجتماعي 
املغرب  زاكورة   47922  - تاكونيت 

مزاولة  عن  التوقف   : ل  نتيجة 

النشاط.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 47922  - تاكونيت  صالح  سيدي 
زاكورة املغرب. 

و عين:
البوبكري  احمد   ال يد)ة) 
صالح  سيدي  زاوية  عنوانه)ا)  و 
املغرب  زاكورة   47922 تاكونيت 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

 222 تمت رقم 33.

26 I

ال الوي  ح ن

RABENZO IMMO 
 شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

ال الوي  ح ن

115شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغلرب

 RABENZO IMMO شركة

 ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 517 حي 

الصناعي سيدي أانم مراكش - 

40110 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 26293

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت ال يد )ة) مممد   امدالس 

حصة اجتماعية من غصل   57.375

)ة)   ال يد  حصة لفائدة      2. 94

حبيبة  الراجي بتاريخ 15 يونيو  222.

تفويت ال يد )ة) مممد   امدالس 

حصة اجتماعية من غصل    9.229

)ة)  ال يد  حصة لفائدة      2. 94

علي بن وباي بتاريخ 15 يونيو  222.

تفويت ال يد )ة) مممد   امدالس 

غصل  من  اجتماعية  حصة   74

)ة)  ال يد  حصة لفائدة      2. 94

غحمد زبيري بتاريخ 15 يونيو  222.

تفويت ال يد )ة) مممد   امدالس 

حصة اجتماعية من غصل    9. 94

)ة)  ال يد  حصة لفائدة      2. 94

يونيو   15 بتاريخ  بن وباي  بلعيد 

.222 

تفويت ال يد )ة) مممد   امدالس 

حصة اجتماعية من غصل    9. 94

)ة)  ال يد  حصة لفائدة      2. 94

يونيو   15 بتاريخ  بن وباي  ابراهيم  

.222 

تفويت ال يد )ة) مممد   امدالس 

غصل  من  اجتماعية  حصة   74

)ة)  ال يد  حصة لفائدة      2. 94

مم ن زبيري بتاريخ 16 يونيو  222.

تفويت ال يد )ة) مممد   امدالس 

غصل  من  اجتماعية  حصة   74

)ة)  ال يد  حصة لفائدة      2. 94

ياسين   زبيري بتاريخ 15 يونيو  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 74 9.

262I

MULTI ASSISTANCE SARL

 AFRAH KHOLOUD AL
BAHJA

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
حل شركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°3  ،

92222، TANGER MAROC

 AFRAH KHOLOUD AL BAHJA

شركة ذات امل ؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 117 
رقم 15 مكرر االدري ية  - 92222 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9326 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   13 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

  AFRAH KHOLOUD AL BAHJA

مبلغ رغسمالها 10.000 درهم وعنوان 
 15 رقم   117 مقرها اإلجتماعي زنقة 

طنجة   92222  - االدري ية   مكرر 

قاعات  اأالق   : ل  نتيجة  املغرب 

االفراح و منع الحفالت ب بب الوباء.

و حدد مقر التصفية ب زنقة 117 
 92222  - مكرر االدري ية    15 رقم 

طنجة املغرب. 

و عين:

ال يد)ة) كريم  فريد و عنوانه)ا) 
مكرر االدري ية    15 رقم   117 زنقة 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

117 رقم 15 مكرر االدري ية 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    9 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم  9326.

263I
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Real Estate Investors & Council

ريل اي تات انف تور اند كون ل

 REAL ESTATE INVESTORS & 

COUNCIL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Real Estate Investors & Council

10 زنقة مابلون فال فلوري، 

22392، البيضاء املغرب
ريل اي تات انف تور اند كون ل 

  Real Estate Investors & Council

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

اورير شارع موالي يوسف - 22222 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222    2

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
ريل   : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Real اي تات انف تور اند كون ل 

. Estate Investors & Council

أرض الشركة بإيجاز : االستثمار 
العقاري

االستشارة العقارية.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 22222  - اورير شارع موالي يوسف 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد مممد املحب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : باجوري  هشا6  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املحب  مممد  ال يد 
البيضاء   22392 مابلون   زنقة   10

املغرب.
ال يد هشا6 باجوري عنوانه)ا) 
شارع الجيش امللكي حي املع5ي رقم 

353 26222 س5ات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد مممد املحب عنوانه)ا) 10 
زنقة مابلون  22392 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788046.
264I

CONSSEIL FISCAL REMALI

LES HUILERIES DE MEKNES
تعيين رئي2 مجل2 اإلدارة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC
 LES HUILERIES DE MEKNES

»شركة  امل اهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: حي سيدي 

سعيد مكناس - 50000 مكناس 
املغرب.

»تعيين رئي2 مجل2 اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 9239
اإلداري   العا6  الجمع  إطار  في 
املؤرخ في  2 نونبر 9 22 تقرر تعيين 
ال يد اكوزال  مالي ممفوظ رئي ا 
 LES HUILERIES ملجل2 إدارة شركة
DE MEKNES بتاريخ:  2 نونبر 9 22 
وتتمثل الصالحيات املخولة له فيما 
يلي: رئي2 مجل2 االدارة له صالحية 
رئاسة مجل2 االدارة ملدة 6 سنوات .
االدارة  مجل2  لرئي2  تخول 
جميع  في  الشركة  تمتيل  صالحية 
ملراعات  الغير.مع  مع  امورها 
خصيصا  املمنوحة  الصالحيات 

االعضاع مجل2 االدارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 2964.
262I

le partenaire  fiscal

RAISS AUTO TINGIS 

إعالن متعدد القرارات

le partenaire  fiscal
 3 شلرع عمر الخ5اب طابق   49
رقم 6 عمارة البركة، 92222، طنجة 

املغرب
»شركة   RAISS AUTO TINGIS  

ذات امل ؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي:  طريق 
اللوجي تيكية  ،املن5قة  الرباط 
للمن5قة الحرة للتصدير ب5نجة , الو 
رقم 110,الق5عة رقم 2, دائرة كزناية 

tanger 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33229

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز  222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الهبة  عقود  على   بناًء  مايلي:   
بتاريخ  2/27/222 ، تقرر ما يلي:   -    
تهب   ، األ6   ، ال يدة ل5يفة الراي2 
1000 سهم أير قابل لإللغاء لصالح 
آد6 الراي2 حامل  ابنها ال يد       
     .K422298 رقم   الوطنية  للب5اقة 
- ال يدة ل5يفة الراي2 ، األ6 ، تهب 
1000 سهم أير قابل لإللغاء لصالح 
ابنها        ال يد مو�سى الراي2 حامل 

. K479324 للب5اقة الوطنية رقم
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
اسم  تغيير  الشركاء  يقرر  مايلي:   
التي  اليو6  هذا  من  التي  الشركة 

»LIXUS AUTO TINGIS«  غصبمت
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
تعيين ال يد آد6 الراي2,  مايلي:   
للب5اقة  الحامل  الجن ية,  مغربي 
املقيم   K422298 رقم  الوطنية 
امليريا  األندل2  ,رياض  الرباط  في 
15,حي الرياض.  شقة    ,68 1,عمارة 

جانب  إلى  ممدودة  أير  ملدة  كم ير 
باقي امل يرين.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
تعديل في النظا6 األسا�سي  مايلي:   

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الت مية

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تغيير األنصبة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تغيير توزيع رغس املال

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: إضافة م ير

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: إضافة إمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   04 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 2 2422.

266I

PRIVILÈGE LADIES BEAUTY & SPA

LBA DISTRIBUTION
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LBA DISTRIBUTION
 rue des Tuileries, Résidence ,22
 ،des Palais N°8 Maarif ، 22223

الدار البيضاء املغرب
LBA DISTRIBUTION شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

تويلغي اقامة دبالي رقم 8 املعاريف - 
22322 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.467551
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222    2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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لحلو  ر�سى   )ة)  ال يد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   2.222

)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   5.000
يوليوز    2 بتاريخ  صبري  مممد  

.222 
تفويت ال يد )ة) ر�سى  لحلو 500 

 5.000 غصل  من  اجتماعية  حصة 

يوسف  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

الشرادي  بتاريخ 2  يوليوز  222.
لحلو  ر�سى   )ة)  ال يد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   5.000

ياسين  احرار بتاريخ 2  يوليوز  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789232.

267I

RAIS AUDIT&CONSEIL

VON BOUJ
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

RAIS AUDIT&CONSEIL

92/88  زنقة العربي ضغمي، ال5ابق 

1 – حي بال طو املمتد ، 22392، 

الدار البيضاء املغرب

VON BOUJ شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

 ، 75 وعنوان مقرها اإلجتماعي - 

شارع 11 يناير – ال5ابق 1 رقم 69  

 - 22222 الد ا ر البيضا ء  املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 VON  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.BOUJ

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع       لصالح  االدارية  اإلستــشارات 

املقاوالت  .

 ،  75 عنوان املقر االجتماعي : - 
شارع 11 يناير – ال5ابق 1 رقم 69  

 - 22222 الد ا ر البيضا ء  املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد املهدي يميى بوجمعة  :  10 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوجمعة   يميى  املهدي  ال يد 

تجزئة العين الزرقاء     293 عنوانه)ا) 

85000  تزينت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

بوجمعة   يميى  املهدي  ال يد 

تجزئة العين الزرقاء   293 عنوانه)ا) 

85000 تزينت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789388.

268I

FIDUGEC

 TASTE DISTRIBUTION
MAROC

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 3 2 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 22422، CASABLANCA

MAROC

 TASTE DISTRIBUTION MAROC

شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 ساحة 

شارل نيكول الشقة 2 ال5ابق 7 17 

ساحة شارل نيكول الشقة 2 ال5ابق 

7 22222 الدار البيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.117083

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 فبراير  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 2 الشقة  نيكول  شارل  ساحة   17«
نيكول  شارل  ساحة   17  7 ال5ابق 

الدار   22222  7 ال5ابق   2 الشقة 

رياض  »اقامة  إلى  املغرب»  البيضاء 

ال ياحية  التهيئة  من5قة  الزيتون 
اقامة رياض الزيتون   35 اكدال رقم 

من5قة التهيئة ال ياحية اكدال رقم 

35 40000 مراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 7  26 .

269I

FIDUBAC SARL

LANCA SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

FIDUBAC SARL

62 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62222، nador maroc

LANCA SARL  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 62  مكرر 

شارع يوسف ابن تاشفين شقة رقم 

11  - 62222 الناضور املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16515

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

03 أشت  222 تم تعيين  املؤرخ في 

ال يد)ة)   للشركة  جديد  م ير 

تبعا  آخر  كم ير  بوطاهر  اسفياتي 

لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

 222 تمت رقم 3647.

272I

NADOFISC SARL

R.A-MEX TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب

R.A-MEX TRANS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوطيب ق5اع A رقم 1 - 62222 

الناضور املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

R.A-  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEX TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االمتعة و االرساليات لح اب الغير.

: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
 62222  -  1 رقم   A ق5اع  بوطيب 

الناضور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد رشيد الفايدة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : العيادي  احمد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفايدة  رشيد  ال يد 
 A  62222 حي اوالد بوطيب ق5اع 

الناضور  املغرب.
عنوانه)ا)  العيادي  احمد  ال يد 
 62222 الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

الناضور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  الفايدة  رشيد  ال يد 
 A  62222 حي اوالد بوطيب ق5اع 

الناضور  املغرب
عنوانه)ا)  العيادي  احمد  ال يد 
 62222 الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

الناضور  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 2749.

27 I

FIDUCIARE ECF

ILLIMITE INVEST
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 22 22،
CASABLANCA MAROC

ILLIMITE INVEST شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرق5وني ال5ابق 2 رقم 6 - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ILLIMITE INVEST
 : بإيجاز  الشركة  أرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرق5وني ال5ابق 2 رقم 6 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 5.000   : ال يد دعلوش عثمان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد دعلوش عثمان عنوانه)ا) 
23222 بني  1 رقم 29  تجزئة الواحة 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد دعلوش عثمان عنوانه)ا) 
23222 بني  1 رقم 29  تجزئة الواحة 

مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 
11 أشت  222 تمت رقم 789477.
272I

ال الوي  ح ن

RABENZO IMMO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

ال الوي  ح ن
115شارع 2 مارس الدار البيضاء، 

2222، الدار البيضاء املغلرب
RABENZO IMMO  شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 517 الحي 
الصناعي سيدي أانم - مراكش - 

2  22 مراكش املغرب .

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 74
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تعيين  يونيو  222   15 املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
كم ير وحيد تبعا  مممد   امدالس  

لقبول استقالة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26293 .

273I

berrak fidu management

AQS TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

berrak fidu management
 boulevard pasteur, 3ème ,41
 étage, n 32 ، 92222، tanger

maroc
AQS TRANS شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بير 
غنزاران ، إقامة ب م هللا ، ال5ابق 
5 رقم 24  طنجة 92222 طنجة 

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  8942
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   11
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 AQS  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
وكيل   •  : بإيجاز  الشركة  أرض 

شحن مملي ودولي.
والتصاريح  املوافقات  تشغيل   •
وكالء  قبل  من  بالنقل  الخاصة 

التأجير غو أيرهم من وكالء الشحن.

• االستيراد والتصدير بشكل عا6..

عنوان املقر االجتماعي : شارع بير 

ال5ابق   ، ب م هللا  إقامة   ، غنزاران 
طنجة   92222 طنجة    24 رقم   5

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 800   : ال يد مممد ابارغ منعم 

حصة بقيمة 80.000 درهم للحصة .

ال يد عمر البقالي الب5ار :  222 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

منعم  ابارغ  مممد  ال يد 

إقامة   ، غنزاران  بير  شارع  عنوانه)ا) 
ب م هللا ، ال5ابق 5 رقم 24 92222 

طنجة املغرب.

الب5ار  البقالي  عمر  ال يد 
عنوانه)ا)  تجزئة ايناس زنقة 13 رقم 

1 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

منعم  ابارغ  مممد  ال يد 

إقامة   ، غنزاران  بير  شارع  عنوانه)ا) 
ب م هللا ، ال5ابق 5 رقم 24 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   22 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 244923.

274I

KARIMA EL HAUZI

ORIGINAL CHIMIE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

92222، ASSILAH MAROC

ORIGINAL CHIMIE  شركة

 ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي املنظر 

الجميل زنقة 71 رقم 9 ال5ابق 1 
رقم 2 - 92222  طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9232

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ORIGINAL CHIMIE

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 Fabrication de peintures, vernis,

.encres et mastics

املنظر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الجميل زنقة 71 رقم 9 ال5ابق 1 رقم 

2 - 92222  طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عبد الجليل مهداب :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مهداب  الجليل  عبد  ال يد 

طنجة    92222 احرارين  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

مهداب  الجليل  عبد  ال يد 

طنجة    92222 احرارين  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242262.

272I

KAP CONSEIL

 KOSHER MARRAKECH
CHABAD

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

KAP CONSEIL

 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL AMIRA III BUREAU 2 

 GUELIZ MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

 KOSHER MARRAKECH

CHABAD شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يعقوب املنصورعمارة االميرة3 

ال5ابق 2 املكتب 2جلييز مراكش 

MARRAKECH 42222 مراكش 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 KOSHER MARRAKECH  :

.CHABAD

ت يير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
ودور  م5اعم  مقاهي  واستغالل 

الضيافة

استيراد وتصديراملواد الغذاءية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االميرة3  املنصورعمارة  يعقوب 

مراكش  املكتب 2جلييز   2 ال5ابق 

مراكش   MARRAKECH 40000

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

 LAHIANY SIMON ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :   .222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 LAHIANY SIMON ال يد 
 BS HENRY  13 عنوانه)ا) 
 POINCARE PARIS FRANCE

.30000 PARIS FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
  LAHIYANI SIMON ال يد 
  POINCARE SARCELLES (عنوانه)ا

30000 PARIS FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26694 .
276I

ACCOMPT CONSULTING

ASFAR JABRI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N°  8
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N°    OUJDA ،

62222، OUJDA MAROC
ASFAR JABRI شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل يرة 
شارع سمار شقة رقم 2 ري2 األومة 
وجدة املغرب 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32739
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 شتنبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد ASFAR JABRI  مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
شارع  امل يرة  حي  اإلجتماعي  مقرها 
سمار شقة رقم 2 ري2 األومة وجدة 
وجدة املغرب نتيجة   60000 املغرب 

ل : أياب رغس املال.
و حدد مقر التصفية ب حي امل يرة 
اقامة األمة   2 شارع سمار شقة رقم 
وجدة املغرب 60000 وجدة املغرب. 

و عين:
و  جابري  ممممد   ال يد)ة) 
سل5ان  بن  زايد  شارع  عنوانه)ا) 
رقم 49 وجدة   2 ال نهيان الزنقة ب 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و ممل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي امل يرة شارع 

سمار شقة رقم 2 ري2 األومة وجدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   04 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2828.
277I

IMP SAHARA

GROUPE SZMA TRAVAUX
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم 1 
مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب
 GROUPE SZMA TRAVAUX

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
زنقة سيدي افني رقم 29  - 70000 

العيون املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   05
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE SZMA TRAVAUX
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء  غعمال   ، العامة  -اإلنشاءات 
املتنوعة ، اإلنشاءات العامة ، إنشاء 
املباني ال كنية واإلدارية والصناعية 
من  التعاقد   ، امللحقة  األعمال   ،
تركيبات   ، العقارات  على  الباطن 
ومواد  منتجات  وبيع  شراء   ، املباني 
الترويج   ، العامة  والصيدلية  البناء 

العقاري ،
والجاذبية  الك ارة  -تجارة 

واالستيراد والتصدير
الخرسانة  وتجارة  تصنيع   -
ونقل الخرسانة   ، الجاهزة  امل لحة 
امل لحة ، وتأجير مضخات وشاحنات 

الخرسانة امل لحة ،
للجهد  الكهربائية  الصيانة   -
تركيب   ، املتوسط    غو  الصغير 
الشبكات والهواتف املحلية ، كابالت 
نظا6   ، كشف الحرائق   ، الكمبيوتر 
 ، واملراقبة  األمن  نظا6   ، الصوت 
كهربائية  تركيبات   ، وانتركو6  فيديو 
متوس5ة ومنخفضة الجهد ، إضاءة 

عامة وخاصة ،
لل يارات  امليكانيكية  الصيانة   -

واآلالت وأيرها..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - النهضة زنقة سيدي افني رقم 29  

70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
الزين  سيد  عالي  مممد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزين  سيد  عالي  مممد  ال يد 

سيدي  زنقة  النهضة  حي  عنوانه)ا) 
العيون   70000 املر�سى  افني رقم 29 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

الزين  سيد  عالي  مممد  ال يد 

سيدي  زنقة  النهضة  حي  عنوانه)ا) 
العيون   70000 املر�سى  افني رقم 29 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29 أشت 

 222 تمت رقم  2682/222.

278I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

BBS2 AGENCY SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 27 ، 92222، TANGER

املغرب

BBS2 AGENCY SARL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

إشراق شارع اململكة العربية 

ال عودية رقم 10 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 BBS2  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.AGENCY SARL

إدارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
جميع املباني.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  إشراق 
طنجة   92222  -  10 ال عودية رقم 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يدة بندراز بشرى :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الوهابي  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوهابي  مممد  ال يد 
ال5ابق   41 شارع انجلترا اقامة فلك 

5 رقم 39 92222 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بشرى  بندراز  ال يدة 
شارع العراق اقامة مايوركا ال5ابق 5 

رقم 49 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  الوهابي  مممد  ال يد 
ال5ابق   41 شارع انجلترا اقامة فلك 

5 رقم 39 92222 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  بشرى  بندراز  ال يدة 
شارع العراق اقامة مايوركا ال5ابق 5 

رقم 49 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم   72.

279I

TY CONSULTING

GLOBAL TRUCKS LEASE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
22 42، CASABLANCA MAROC
GLOBAL TRUCKS LEASE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

سيدي عبد الرحمان إقامة ريو عين 

الذئاب الدارالبيضاء - 222222 

الدارالبيضاء  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32 329

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم تغيير  يوليوز  222   01 املؤرخ في 

نقل البضائع   -« نشاط الشركة من 

من غجل غشخاص اخرين

- كراء سيارات نقل البضائع مع غو 

بدون سائق و النقل ال ياحي

- إستيراد آالت النقل» إلى »- نقل 

البضائع 

- نقل امل تخدمين

- النقل املدر�سي».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788227.

282I

TY CONSULTING

GLOBAL LEASE
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

22 42، CASABLANCA MAROC

GLOBAL LEASE »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

سيدي عبد الرحمان إقامة ريو 

عين الذياب الدارالبيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3 94 2

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

01 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  مال  رغس  في  زيادة  مايلي: 
رغس  ليرتفع  بمبلغ,15.000.000 
إلى  درهم   37.429.222 من  املال 

22.429.222 درهم.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  مال  رغس  تخفيض  مايلي: 
عند  درهم   40.006.000 بملبغ 
املتراكمة   الخ ائر  إستيعاب  طريق 
ب  الحالي  الشركة  مال  رغس  ليقدر 

2.423.222  درهم. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الشركة  مال  رغس  رفع   - مايلي: 
درهم ليرتفع إلى   15.000.000 بملبغ 
تخفيض   / درهم         22.429.222
رغس مال الشركة بمبلغ 40.006.000 
درهم ليقدر رغس مال الشركة الحالي 

ب 2.423.222  درهم..  
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
: رغس مال الشركة ممدد  رغس املال 
درهم.    2.423.222 في ما مجموعه 
من  جزء    2.423 مق م   هو  و 
درهم للجزء   1000 رغس املال بثمن 
الواحد تملكها بصفة شاملة شركة 

بقشان ماروك 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788458.
28 I

PRIVILÈGE LADIES BEAUTY & SPA

 EUROFINS SAM SENSORY
 AND MARKETING

MOROCCO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

 EUROFINS SAM SENSORY
AND MARKETING MOROCCO

 BOULEVARD DE , 22
 LA GRANDE CEINTURE,

 IMMEUBLE LILYA II, ETAGE  
APPT 2 ، 82282، الدار البيضاء 

املغرب

 EUROFINS SAM SENSORY
  AND MARKETING MOROCCO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 22  شارع 
الحزا6 الكبير عمارة ليليا II ال5ابق 
1 الشقة 2  رقم 29  ال5ابق 11 
عمارة رماندي غ تقاطع بير غنزران 
و زنقة ليبيا 80080 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4247 2

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين  يونيو  222   14 املؤرخ في 
حيو   م ير جديد للشركة ال يد)ة) 

نزهة  كم ير وحيد
تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789234.
282I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.6.6 ذات الشريك 

الوحيد

MBEL SERVICES شركة
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.6.6 
ذات الشريك الوحيد

شارع مممد الزرق5وني درب11 رقم 
16 حي ال ال6 وي الن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
شركة MBEL SERVICES  شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
األول من الدار رقم 2 ، درب 

07، زنقة املحمدية، حي اإلزدهار، 
وي الن،  - 50045 مكناس. املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
شركة   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

. MBEL SERVICES
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األشخاص لح اب الغير..
ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،07 درب   ، 2 رقم  الدار  من  األول 
اإلزدهار،  حي  املحمدية،  زنقة 

وي الن،  - 50045 مكناس. املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : بلخير  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد مممد بلخير عنوانه)ا) حي 
رقم   07 اإلزدهار زنقة مممدية درب 

2  وي الن 50045 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد مممد بلخير عنوانه)ا) حي 
رقم   07 اإلزدهار زنقة مممدية درب 

2  وي الن 50045 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3692.

283I

FLASH ECONOMIE

SHOULDWAY MAROC
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية   سبع  عيون
حي  نورا   رقم   46    شارع  الح ن  
الثاني سبع    عيون      مكناس    

 SOCIETE  SHOULDWAY
MAROC

شركة  ممد ودة امل ؤولية ش.6.6  
لشريك الوحيد

راسمالها 00. 000 100 درهم
ال5ابق االر�سي رقم 264 شارع 

الجديدة حي ال عادة  سبع عيون 
الحاجب

رقم السجل التجاري 42262
فسخ م بق للشركة  و تعيين 

املصفي 
في  املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 
بتاريخ  املسجل  و  مارس  222   10
العا6  الجمع  قرر  يوليوز  222   05

االستثنائي  ما يلي.
   SHOULDWAY MAROC

اإلعالن عن الفسخ امل بق لشركة 
الحامل لب5اقة التعريف الوطنية 
  Mr DEWAILLY FREDERIC, رقم 

XAVIER, LUDOVIC تعيين ال يد 
للشركة   كمصفي   

  27  29226663
ال5ابق  االجتماعي   املقر  تعين   
االر�سي رقم 264 شارع الجديدة حي 

ال عادة  سبع عيون الحاجب 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليوز   222      14 يو6  بمكناس  

تمت  رقم 239 

284I

FLASH ECONOMIE

MERADAM
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

شارع  ائتنمانية املحاسبة سبع عيون  
سبع  الح ن الثاني  حي نورا رقم 46 

عيون    الحاجب
MERADAM  شركة ميرادا6 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
لشريك واحد

رغس مال الشركة 100000.00 
  دوار ايت عمر ايت يوسف التيادي 

ايت بورزوين  الحاجب 
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رقم السجل التجاري 42762 

مكناس
توسيع  النشاط  التجاري 

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

14 يونيو  222     و املسجل  بتاريخ 

يو6 15 يونيو   222

قرر الجمع  العا6   ما يلي 

اعمال  التجاري  النشاط  توسيع 

و  الحالية  الضخ  معدات  تركيب 

توفير  نظا6  في  للمزارعين  معداتها 

املياه بالتنقيط 

ولقد ثم اإليداع باملحكمة التجارية 

بمكناس  بتاريخ  4/27/222   تمت 

رقم    3447

282I

FLASH ECONOMIE

SHARED SYSTEM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Société Shared System

  السجل التجاري : 22797 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2226 ماي   18

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

   Shared System : ت مية الشركة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة  -

  أرض الشركة بإيجاز : إستشارة 

وهندسة و حلول معلوماتية

فضاء   : االجتماعي  املقر  عنوان 

باب غنفا 3 زنقة باب املنصور ال5ابق 

الدارالبيضاء   22222  -  3 األول رقم 

اململكة املغربية

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة: 

درهم، مق م كالتالي :

 922  : ال يد دحاني عبدالرزاق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة  -

ال يدة بن غمغار نورة : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة  -

دحاني  ال يد   : الشركة  م ير 

املدينة  اقامة  عنوانه  عبدالرزاق 

البيضاء  الدار    2 رقم  س  عمارة 

22272 اململكة املغربية.

باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 

بوالية  لالستثمار  الجهوي 

الدارالبيضاء بتاريخ 29 ماي 2226

286I

FLASH ECONOMIE

AKHAWAT LITADWIR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 22222،

CASABLANCA MAROC

AKHAWAT LITADWIR شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ال ال6 

شارع املن5قة الصناعية رقم 2   - 

73000 الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 929 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   29

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKHAWAT LITADWIR

-معالجة   : أرض الشركة بإيجاز 

النفايات والتخلص منها

-خدمات إعادة تدوير النفايات

-التعامل مع النفايات وتخزينها مع 

الحد من املخاطر واملضايقات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال ال6 شارع املن5قة الصناعية رقم 

2   - 73000 الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يدة مباركة ابيضار  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يدة مباركة ابيضار  عنوانه)ا) 
 73000   17 رقم  التون�سي  ا6  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يدة مباركة ابيضار  عنوانه)ا) 
 73000   17 رقم  التون�سي  ا6  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أشت  222 تمت رقم 1375.
287I

STE  FIDU  WHITE

CENTRE NOVA II
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

    APPART   -TAOURIRT ،
62822، TAOURIRT MAROC
CENTRE NOVA II شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 222 
تجزئة النصر - 65800 تاوريرت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  29

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   24 املؤرخ في 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رغسمالها    CENTRE NOVA II
مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 - النصر  تجزئة   222 اإلجتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  تاوريرت   65800

عد6 تمقيق الهدف االجتماعي.

 222 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تاوريرت   65800  - النصر   تجزئة 

املغرب. 

و عين:

ال يد)ة) فؤاد  عمور و عنوانه)ا) 

حي الربيع زنقة3  صفاء اقامة رقم53 
ال5ابق 1  رقم1 60000 وجدة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 11 أشت 

 222 تمت رقم  328/222.

288I

GESTION ALJANOUB

LAAYOUNE PREFA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة ت5وان حي ال عادة عمارة رقم 

2 ال5ابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

LAAYOUNE PREFA شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة زمور 
رقم 72 حي الوحدة 01 العمارة رقم 

2 العيون 70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   06

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAAYOUNE PREFA
تصنيع,   : بإيجاز  الشركة  أرض 
البناء  مواد  جميع  ت ويق   , إنتاج 

ونقل البضائع .....
عنوان املقر االجتماعي : زنقة زمور 
رقم 72 حي الوحدة 01 العمارة رقم 2 

العيون 70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : غيوب  جناح   ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد جناح  غيوب : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد جناح  غيوب عنوانه)ا) زنقة 
حي الوحدة   01 رقم   70 زمور عمارة 

22 العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد جناح  غيوب عنوانه)ا) زنقة 
حي الوحدة   01 رقم   70 زمور عمارة 

22 العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 أشت 

 222 تمت رقم  2683/2.
289I

ALISSONE CONSULTING

 AMUNDI RE AMLAK
 DEVELOPMENT LE FUND

SA
شركة امل اهمة

خفض رغسمال الشركة

ALISSONE CONSULTING
 3 2Angle BD Omar Riffi  Et La
 Liberte CASABLANCA، 22 22،

CASABLANCA MAROC
 AMUNDI RE AMLAK

 DEVELOPMENT LE FUND SA

شركة امل اهمة

 55BD  وعنوان مقرها اإلجتماعي

  ABDELMOUMEN MAARIF

 Casablanca 22332 Casablanca

.Maroc

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9242 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  غبريل  222   29 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 

غي  درهم»   160.000.000« قدره 

إلى  درهم»   277.222. 22« من 

 : عن طريق  درهم»   117.550.100«

تخفيض القيمة اإلسمية لألسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789224.

292I

مكتب مماسبة

DARAA CARBURANTS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

مكتب مماسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 22224، 

الرشيدية املغرب

DARAA CARBURANTS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

إغجد الريش  - 57340 الريش  

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   16

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DARAA CARBURANTS
مم5ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وقود.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الريش    57340  - الريش   إغجد 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : غعبوش  رشيد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
غعبوش  الرحيم  عبد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غعبوش  رشيد  ال يد 
15 حي امل يرة الريش 57340 الريش 

املغرب.
غعبوش  الرحيم  عبد  ال يد 
الريش  امل يرة  حي   15 عنوانه)ا) 

57340 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  غعبوش  رشيد  ال يد 
15 حي امل يرة الريش 57340 الريش 

املغرب
غعبوش  الرحيم  عبد  ال يد 
الريش  امل يرة  حي   15 عنوانه)ا) 

57340 الريش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 16 يوليوز 

 222 تمت رقم 462.
29 I

PRIVILÈGE LADIES BEAUTY & SPA

INB IMPORT ET EXPORT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

INB IMPORT ET EXPORT
13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
ال5ابق األول رقم 8. 13 زنقة احمد 

املجاطي اقامة لزالب ال5ابق األول 
رقم 8.، 22322، الدار البيضاء 

املغرب

    INB IMPORT ET EXPORT

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب ال5ابق 

األول رقم 8. - 22322 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   11

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 INB  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.   IMPORT ET EXPORT

التجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واالستيراد والتصدير.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 

احمد املجاطي اقامة لزالب ال5ابق 

األول رقم 8. - 22322 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ايمان شاوي   ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايمان شاوي   ال يدة 
اكادير   80000 اليغ   منتزه   23 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:
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عنوانه)ا)  ايمان شاوي   ال يدة 
اكادير   80000 اليغ   منتزه   23 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788939.

292I

BRIKIT INNOV
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

BRIKIT INNOV شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 SOUMAYA - RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3, 2ème ETAGE,
 N°22 PALMIERS  - 22222

.CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.497227

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 REDA BERDAI (تفويت ال يد )ة
22  حصة اجتماعية من غصل 500 
 ADEL )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

BERDAI بتاريخ 14 يونيو  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 27729.

293I

KAOUN

DAR AL WISSAM 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

KAOUN
 N° 7  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 42222،
MARRAKECH MAROC

 DAR AL WISSAM شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املحاميد 9 رقم 870 ممل ب 

اسكجور مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

103085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2222 فبراير   10

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 DAR   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.AL WISSAM

: -االنعاش  أرض الشركة بإيجاز 
العقاري 

البناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ب  ممل   870 رقم   9 املحاميد 

مراكش   40000  - اسكجور مراكش 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عبد الفتاح تركون :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
تركون  الفتاح  عبد  ال يد 
  17 عنوانه)ا) تجزئة املحاميد 9 رقم 

مراكش   40000 مراكش  اسكجور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
تركون  الفتاح  عبد  ال يد 
  17 عنوانه)ا) تجزئة املحاميد 9 رقم 

مراكش   40000 مراكش  اسكجور 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2222 تمت رقم -.

294I

RA CONSULTING

Société DAMOKHTAR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 32222،

FES MAROC
Société DAMOKHTAR  شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 51، 
شارع املزدلفة، حي الوفاء 2، طريق 
صفرو   فاس 30000 فاس املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44067
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2222 نونبر   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
»500.000 درهم» غي من »500.000 
عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم  28/22.

292I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 PHARMACIE KORTOBA
MEKNES

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 42 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT  22 ، 32222،

FES MAROC

 PHARMACIE KORTOBA

MEKNES شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

قرطبة رقم 4 ق5اع 1 إقامة 29 - 

50000 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يناير  222   01

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE KORTOBA

.MEKNES

أرض الشركة بإيجاز : الصيدلة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  29 إقامة   1 ق5اع   4 رقم  قرطبة 

50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

1.400.000 درهم، مق م كالتالي:

ال يدة فريدة جوامعي :  14.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة فريدة جوامعي عنوانه)ا)  

إقامة غبو عا6 بلوك غ شقة 18 شارع 

مكناس   50000 الجيش امللكي 6 ج  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
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ال يدة فريدة جوامعي عنوانه)ا)  
إقامة غبو عا6 بلوك غ شقة 18 شارع 
مكناس   50000 الجيش امللكي 6 ج  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 2738.

296I

GLOBAL ADVICE SARLAU

MOBICONFY
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب
MOBICONFY شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 
با حماد - 22322 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
505131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   03
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOBICONFY
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وبيع األثاث والديكورات
 اإلستيراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : 2 شارع با 
حماد - 22322 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد الحداوي سفيان :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد الحداوي سفيان عنوانه)ا) 

بوعزة  دار   68 رقم  املتوكل  تجزئة 

الدار   22222 البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد الحداوي سفيان عنوانه)ا) 

بوعزة  دار   68 رقم  املتوكل  تجزئة 

الدار   22222 البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم -.

297I

GLOBAL ADVICE SARLAU

SPAGIO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU

17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب

SPAGIO شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

غحمد توكي ، ال5ابق 2 - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

222289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPAGIO
تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال5عا6 ,الوجبات ال ريعة 
غنش5ة تموين الحفالت.

زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 
غحمد توكي ، ال5ابق 2 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد الحداوي سفيان :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد الحداوي سفيان عنوانه)ا) 
بوعزة  دار   68 رقم  املتوكل  تجزئة 
الدار   22222 البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد الحداوي سفيان عنوانه)ا) 
بوعزة  دار   68 رقم  املتوكل  تجزئة 
الدار   22222 البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم -.

298I

SOUHAL CONSULTING

GHIMARDIS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT  4 GUELIZ، 42222،
MARRAKECH MAROC

  GHIMARDIS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
42  تجزئة سمية - 46000 اسفي 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.10803

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  غبريل  222   18 املؤرخ في 
GHIMARDIS  شركة ذات امل ؤولية 
 1.000.000 املحدودة مبلغ رغسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 46000  - تجزئة سمية    42 تجزئة 
اللوضعية  نتيجة  املغرب  اسفي 

املالية الصعبة .
و عين:

و  مروري  ياسين    ال يد)ة) 
اسفي   46000 اسفي  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي  غبريل  222   18 بتاريخ 
اسفي   46000  - تجزئة سمية    42

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

 222 تمت رقم 898.
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FIDUCIAIRE MOGADOR

AMARAL ELECTRONIC
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44222،
Essaouira Maroc

  AMARAL ELECTRONIC
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 
في ال5ابق ال فلي من املنزل رقم 
11 زنقة االما6 م لم  - 44000 

الصويرة املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.3861

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  ماي  222   10 في  املؤرخ 

ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة 

 AMARAL الوحيد  الشريك  ذات 

رغسمالها  مبلغ     ELECTRONIC

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

ال فلي  ال5ابق  في  ممل  اإلجتماعي 
11 زنقة االما6 م لم   من املنزل رقم 

- 44000 الصويرة املغرب نتيجة ل : 

عد6 تمقيق ارباح.

و حدد مقر التصفية ب ممل في 

 11 رقم  املنزل  من  ال فلي  ال5ابق 
زنقة االما6 م لم  - 44000 الصويرة 

املغرب. 

و عين:

عمارة و  مممد سامي   ال يد)ة) 
 40000 581 حي غزلي   عنوانه)ا) رقم 

مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم  227/222.

300I

GLOBAL ADVICE SARLAU

MKM SPORTS EVENTS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU

17 شارع باحماد طابق 4 رقم 7 ، 

22222، الدارالبيضاء املغرب

MKM SPORTS EVENTS شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة غحمد 

التوكي طابق 2 رقم 10 - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

229442
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   11
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 MKM  : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها 

.SPORTS EVENTS
-تنظيم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األحداث الرياضية وأير الرياضية
مراكز  استغالل  و/او  انشاء   -

التكوين الريا�سي 
املتعلقة  امل تلزمات  كل  -بيع 
,مثل  الرياضية  بالرياضة,املعدات 
ااملالعب  إضاءة  وغلواح  املالب2 

وغلواح كرة ال لة
كاملخيمات  نزهات  -تنظيم 

الصيفية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  10 رقم   2 طابق  التوكي  غحمد 

22222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 9.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
  : األمين  بن  مالك  مممد  ال يد 
92 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
األمين  بن  مالك  مممد  ال يد 
110 زنقة مو�سى بن نصير  عنوانه)ا) 
طابق 7 شقة 15 كوتيي 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
األمين  بن  مالك  مممد  ال يد 
110 زنقة مو�سى بن نصير  عنوانه)ا) 
طابق 7 شقة 15 كوتيي 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 785386.

301I

HAPPY COMPTA SARL

 BEN RAHAL A D
EQUIPEMENT MOULINS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

استمرار نشاط الشركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 22 BENI

 MELLAL، 23222، BENI MELLAL
MAROC

 BEN RAHAL A D EQUIPEMENT
MOULINS »شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: املن5قة 
الصناعية رقم 64 65- بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب.
»استمرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3249

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 05 غبريل  222 تقرر ما يلي:
1.    قرار بعد6 حل الشركة رأم 

الخ ائر املسجلة.
الشركة  رغسمال  تخفيض      .2

بمبلغ ي اوي 1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 10 يونيو 

 222 تمت رقم 672.

322I

ديوان التوثيق العصري

TAZI EXPORT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان التوثيق العصري
72 شارع يعقوب املنصور الدار 
البيضاء، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
TAZI EXPORT شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 229 طريق 
موالي التهامي مازوال الحي ح ني 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46469
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سهيل  رقية  )ة)  ال يد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   8.334
)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   22.222
يونيو   04 بتاريخ  اعماروش  كريم 

.222 
مممد  )ة)  ال يد  تفويت 
اجتماعية  حصة   8.333 اعماروش 
لفائدة   حصة   22.222 غصل  من 
ال يد )ة) كريم اعماروش  بتاريخ 04 

يونيو  222.
لينة اعماروش  )ة)  تفويت ال يد 
غصل  من  اجتماعية  حصة   8.333
)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   22.222
يونيو   04 بتاريخ  اعماروش  كريم 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 786899.

303I

CAB ASSISTANCE

ITALIA LAM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL  ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 92222،
TANGER MAROC

ITALIA LAM شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اسبانيا اقامة روايال اوفشور 

ال5ابق الثالث رقم 37 - 92222 
طنجة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74222
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   28 املؤرخ في 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ    ITALIA LAM
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي شارع اسبانيا اقامة روايال 
 -  37 رقم  الثالث  ال5ابق  اوفشور 
92222 طنجة املغرب نتيجة ل : عد6 

النجاح باملشروع.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اسبانيا اقامة روايال اوفشور ال5ابق 
طنجة   92222  -  37 رقم  الثالث 

املغرب. 
و عين:

اليون�سي  فرح    ال يد)ة) 
و عنوانه)ا) شارع معركة انوال اقامة 
 93222  6 رقم  الثاني  ال5ابق   2 

ت5وان املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  ممل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244268.

304I

ديوان التوثيق العصري

D.S. GLACES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ديوان التوثيق العصري
72 شارع يعقوب املنصور الدار 
البيضاء، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
D.S. GLACES  شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

القا�سي اياس و زنقة احمد املجاطي 
ال5ابق 2 معاريف الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98 29
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مماسن  )ة)  ال يد  تفويت 
حصة   15.400 الكتاني  الشريف 
حصة   28.222 اجتماعية من غصل 
)ة) كريم حجي بتاريخ  لفائدة  ال يد 

22 يونيو  222.
حجي  عالية  )ة)  ال يد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   4.222
)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   28.222

كريم حجي بتاريخ 22 يونيو  222.
حجي  مريم  )ة)  ال يد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   4.222
)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   28.222

كريم حجي بتاريخ 22 يونيو  222.
ال ال6  عبد  )ة)  ال يد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   4.222 حجي 
ال يد  غصل 28.222 حصة لفائدة  
)ة) كريم حجي بتاريخ 22 يونيو  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 39 787.
305I

ديوان التوثيق العصري

D.S. GLACES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة
ديوان التوثيق العصري

72 شارع يعقوب املنصور الدار 
البيضاء، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
D.S. GLACES  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
القا�سي اياس و زنقة احمد املجاطي 
ال5ابق الثاني الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98 29

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم تعيين  يونيو  222   22 املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
كم ير  مماسن  الكتاني  الشريف 

وحيد تبعا لقبول استقالة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 39 787.
306I

HASNAOUIA CONTROLE

 TIK DE TRANSPORT SARL
AU

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 27 RES.
 ANNAKHIL APPT 22 ،  4222،

SIDI SLIMANE MAROC
 TIK DE TRANSPORT SARL AU

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البلغتيين قيادة الحوافات  - 4222  
بلقصيري  املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2222 غكتوبر   22
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 TIK DE : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.TRANSPORT SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
+االشغال  لح ب  البضائع 

املختلفة+ بيع مواد البناء.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البلغتيين قيادة الحوافات  - 4222  

بلقصيري  املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : التايك  سعيد  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  التايك  سعيد  ال يد 
  4222 الحوافات  الرتبية  القرية 

بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  التايك  سعيد  ال يد 
  4222 الحوافات  الرتبية  القرية 

بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

23 نونبر 2222 تمت رقم 417.

307I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

  BUILDING  AGENCY
S.A.R.L-A.U

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 
ال5ابق الثاني رقم 22 بركان ، 

60000، بركان املغرب
BUILDING  AGENCY  (S.A.R.L-

A.U) شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 48 شارع 
الشهداء حي  الح ني بركان - 

63000 بركان املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   2222 نونبر   27
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
BUILDING  AGENCY  (S.A.R.L-

.(A.U
مقاول    : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقارات.
48 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الشهداء حي  الح ني بركان - 63000 

بركان املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 460.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 4.600   : رشيد  عزازي   ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 4600  : رشيد  عزازي   ال يد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  عزازي   ال يد 
37 زنقة عثمان ابن عفان حي امل يرة 

بركان 63000 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  عزازي   ال يد 
37 زنقة عثمان ابن عفان حي امل يرة 

بركان 63000 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   26 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

 222 تمت رقم  77/222 .

308I

وين إك بير

BRITISH INSTITUTE PRIVE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

وين إك بير
22 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 22 22، الدار البيضاء 

املغرب
 BRITISH INSTITUTE PRIVE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة AFA ال5ابق 2 الشقة 

22  - 22292 الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   05

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRITISH INSTITUTE PRIVE

ادارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اللغات  لتدري2  تعليمية  مؤس ة 

الدولية ، ومؤس ة ثقافية 

غي نشاط دولي لتأسي2 اللغات ..

عنوان املقر االجتماعي : 147 شارع 

املقاومة اقامة AFA ال5ابق 2 الشقة 

22  - 22292 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد دري2 الناجي عنوانه)ا) 66 

شقة   6 ال5ابق  جورس  جون  زنقة 

 22262 امين   قاسم  زنقة  زاوية   8

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد دري2 الناجي عنوانه)ا) 66 

شقة   6 ال5ابق  جورس  جون  زنقة 

 22262 امين   قاسم  زنقة  زاوية   8

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787461.

329I

BDL Conseils

ORUN DIGITAL GATEWAY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

BDL Conseils

 Boulevard panoramique ، 349

22 22، casablanca maroc

 ORUN DIGITAL GATEWAY

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 46 

مكتب 6 ال5ابق الثاني  شارع الزر 

ق5وني - 22222  الدار البيضاء  

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  722

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   29

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ORUN : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.DIGITAL GATEWAY

 Création : أرض الشركة بإيجاز

 d’une plateforme de centre de

données

 Construction et exploitation

 des installations de centres de

.données

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع  الثاني   ال5ابق   6 مكتب   46

الزر ق5وني - 22222  الدار البيضاء  

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 HELIOS INVESTORS الشركة 

IV TOPCO Ltd :  999 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

 HELIOS INVESTORS الشركة 
100 درهم     : IV L.P حصة بقيمة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 HELIOS INVESTORS الشركة 
 New 11 IV TOPCO Ltd عنوانه)ا) 
 Street St Peter Port GUERNSEY
 GY 2PF GUERNSEY Royaume

.Uni
 HELIOS INVESTORS الشركة 
 Maples عنوانه)ا)    IV L.P
 Corporate Services Limited
 KY11104 grand cayman iles

.caïmans
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
 KATY Hodgetts ال يدة 
 GUERNSEY GY1 عنوانه)ا) 

GUERNSEY Royaume Uni
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تمت رقم -.

310I

CABINET RAMI EXPERTISE

BCA FOOD COMPANY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°26,

 2ème étage Bureau 32 ، 32222،
Fés, Maroc

BCA FOOD COMPANY شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
زاوية انفا زنقة كلوز بروڤان2 

ال5ابق التاسع شقة ب 801 الدار 
البيضاء  - 22222 الدار البيضاء  

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2367
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   24
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 BCA  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD COMPANY
االستيراد   : أرض الشركة بإيجاز 
والتصدير في مجال األأذية الزراعية.
57 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
زاوية انفا زنقة كلوز بروڤان2 ال5ابق 
التاسع شقة ب 801 الدار البيضاء  - 

22222 الدار البيضاء  املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد مروان عتيق  :  222 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 222   : شريف   مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : بولغدان   الدين  ال يد شرف 
222 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
  : بولغدان   الدين  جمال  ال يد 
222 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عتيق   مروان  ال يد 
73 املحمدية  تجزئة  ال سي 5ا رقم 

28832 املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)  ال يد مممد شريف  
طريق  ح ين  امللك  زنقة  رقم  2 

ايموزار فاس 30000 فاس املغرب.
بولغدان   الدين  شرف  ال يد 
املازني  ابراهيم  زنقة   51 عنوانه)ا) 
شارع عالل بن عبد هللا فاس 30000 

فاس املغرب.
بولغدان   الدين  جمال  ال يد 
اقامة  خن اء  زنقة   26 عنوانه)ا) 
ملعب الخيل فاس   2 كليوباترا شقة 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  عتيق   مروان  ال يد 
73 املحمدية  تجزئة  ال سي 5ا رقم 

28832 املحمدية املغرب
عنوانه)ا)  ال يد مممد شريف  
طريق  ح ين  امللك  زنقة  رقم  2 

ايموزار فاس 30000 فاس املغرب
بولغدان   الدين  شرف  ال يد 
املازني  ابراهيم  زنقة   51 عنوانه)ا) 
شارع عالل بن عبد هللا فاس 30000 

فاس املغرب
بولغدان   الدين  جمال  ال يد 
اقامة  خن اء  زنقة   26 عنوانه)ا) 
ملعب الخيل فاس   2 كليوباترا شقة 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم   282.

311I

FIDLOUK

AGREL FANAN 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDLOUK
6 2,شارع 22 أشت القصر الكبير ، 

22 92، القصر الكبير املغرب
 AGREL FANAN شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
احمد الكامل  - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGREL FANAN

االعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفالحية .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مشرع   16150  - والد احمد الكامل  

بلقصيري املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد ميلود الفنان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفنان   ميلود  ال يد 

الكامل  سيدي  احمد  والد  دوار 

16150  مشرع بلقصيري  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  الفنان   ميلود  ال يد 

الكامل  سيدي  احمد  والد  دوار 

16150  مشرع بلقصيري  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

04 أشت  222 تمت رقم 72 .

3 2I

MH PROMO

 MH PROMO
6 ش  برومو

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MH PROMO

 BD BRAHIM ROUDANI 2 

 RUE ABDELLAH NAFII MAARIF

 RESD BEN OUMAR 4 EME

 ETAGE APPT  2 CASABLANCA ،

22222، CASABLANCA MAROC

MH PROMO 6 ش برومو 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BRAHIM ROUDANI 2  RUE

 ABDELLAH NAFII MAARIF

 RESD BEN OUMAR 4 EME

 ETAGE APPT  2 CASABLAN

شارع ابراهيم الروداني  2 زنقة عبد 

هللا بن نافع معاريف اقامة ابن عمر 

4ال5ابق 4 الشقة 10 الدار البيضاء    

CASABLANCA MAROC 22222 -

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

498229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  مارس  222   26

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 MH  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

PROMO 6 ش برومو.

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 PROMOTION IMMOBILIÈRE

الترويج للعقارات .

 BD  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 BRAHIM ROUDANI 2  RUE

 ABDELLAH NAFII MAARIF

 RESD BEN OUMAR 4 EME

 ETAGE APPT 10 CASABLAN
شارع ابراهيم الروداني  2 زنقة عبد 

هللا بن نافع معاريف اقامة ابن عمر 

10 الدار البيضاء     4 الشقة  4ال5ابق 

.CASABLANCA MAROC 22222 -

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد موالي مص5فى ال وارت :  

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

حصة   500   : حميد  بيا  ال يد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 ال يد موالي مص5فى ال وارت : 

500 بقيمة 100 درهم.
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بقيمة   500  : حميد  بيا  ال يد 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد موالي مص5فى ال وارت 
دار   165 املحيط  تجزىة  عنوانه)ا) 
بوعزة نواصر الدار البيضاء  22222 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حميد  بيا  ال يد 
شارع   77  3 الزنقة  مجموعة الوفاء 
10 مارس الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد موالي مص5فى ال وارت 
دار   165 املحيط  تجزىة  عنوانه)ا) 
بوعزة نواصر الدار البيضاء  22222 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  حميد  بيا  ال يد 
شارع   77  3 الزنقة  مجموعة الوفاء 
10 مارس الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غبريل  222 تمت رقم 773580.

313I

BOUCHTA COMPTA

ABRAJ TANJA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B«  erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC
ABRAJ TANJA شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كريمة 2 شارع الكوديفوار 2 ال5ابق 

1 رقم 1 - 92222 طنجة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62429

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  يوليوز  222   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم»   3.922.222«
 4.000.000« إلى  درهم»   100.000«
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

امل تمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   04 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7058.
314I

AGORA WALYMA

اكورا وليمة
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

AGORA WALYMA
fes ، 32222، fes MAROC

اكورا وليمة شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 زنقة 
الصفصاف 1 شارع النبل النرج2 

ب فاس - 30000 فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68983

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   08
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
اكورا   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

وليمة.
مشغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

م5عم
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النبل  شارع   1 الصفصاف  زنقة   7
فاس   30000  - فاس  ب  النرج2 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد اكورار زبير :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  ال يد اكورار زبير عنوانه)ا) 

النبل  شارع   1 الصفصاف  زنقة   7

فاس   30000 فاس  ب  النرج2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

رقم  ال يد اكورار زبير عنوانه)ا) 

النبل  شارع   1 الصفصاف  زنقة   7

فاس   30000 فاس  ب  النرج2 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3279.

315I

BUSINESS MANAGEMENT OF CORPORATE

KAMANIS IMMO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 BUSINESS MANAGEMENT OF

CORPORATE

 AV ABDELKARIM EL 168-166

 KHATTABI APPT    BUREAU

 N 4 MARRAKECH ، 42222،

MARRAKECH MAROC

KAMANIS IMMO شركة

 ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللكية 

املشتركة لب تان النخيل 2 مبنى 

A63 شقة 10 دائرة النخيل 40000 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAMANIS IMMO
تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الخاصة  العقارات  وتشغيل 

غوم تأجرة
امللكية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مبنى   2 النخيل  لب تان  املشتركة 
 40000 10 دائرة النخيل  A63 شقة 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 100   : بوتشي�سي  ال يد ح ن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد ح ن بوتشي�سي عنوانه)ا) 
 2 النخيل  لب تان  املشتركة  امللكية 
النخيل  دائرة   10 شقة   A63 مبنى 
مراكش   40000 مراكش   40000

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد ح ن بوتشي�سي عنوانه)ا) 
 2 النخيل  لب تان  املشتركة  امللكية 
النخيل  دائرة   10 شقة   A63 مبنى 
مراكش   40000 مراكش   40000

املغرب
القانوني  اإليداع  تم 
بمراكش   التجارية  باملحكمة 
تمت  يوليوز  222   27 بتاريخ 
    M27_2 _2376266 رقم 

. /222 /D.A.C.E
316I
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STE AYAD CONSULTING SARL

HICHAM EXPRESS
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI  ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

62222، OUJDA MAROC

HICHAM EXPRESS شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

برحمون زنقة 15 رقم 4 شارع مممد 

مادا - 60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   16

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HICHAM EXPRESS

وكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تمويل االموال.

درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
برحمون زنقة 15 رقم 4 شارع مممد 

مادا - 60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : سرار  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  ال يد سرار مممد عنوانه)ا) 
زنقة  خلدون   ابن  تجزئة  االطل2 
وجدة    60000  17 رقم   1 الوئا6 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
حي  ال يد سرار مممد عنوانه)ا) 
زنقة  خلدون   ابن  تجزئة  االطل2 
وجدة   60000  17 رقم   1 الوئا6 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2692.
317I

DIFAB INVEST

DIFAB INVEST
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

DIFAB INVEST
عمارة 272 حي الن يم ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
DIFAB INVEST شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 272 
حي الن يم  - 22222 الدار البيضاء  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 22229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 دجنبر 2222 تقرر حل 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 
رغسمالها  مبلغ    DIFAB INVEST
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 - اإلجتماعي عمارة 272 حي الن يم  
22222 الدار البيضاء  املغرب نتيجة 

ل : ضعف املوارد.
عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدار   22222  - الن يم   حي   272

البيضاء  املغرب. 
و عين:

و  بوزوبع   يوسف    ال يد)ة) 
الن يم   حي   272 عمارة  عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء   الدار   22222

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  ممل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز   07 رقم  تمت  يوليوز  222 

.222 

318I

MANAGEX

 LES FORAGES DE

L’ORIENTAL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الح ني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

  LES FORAGES DE L’ORIENTAL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 22  

شارع موالي يوسف - 63300 بركان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.322

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز  222 تقرر حل 

  LES FORAGES DE L’ORIENTAL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 

شارع    22 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

موالي يوسف - 63300 بركان املغرب 

نتيجة لعد6 النشاط.

و عين:
و  زلوفي   حميدان    ال يد)ة) 
لحبوس  زنقة    80 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  بركان   63300 ال ال6   حي 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 28 يوليوز  222 وفي رقم 22  

بركان   63300  - شارع موالي يوسف 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

 222 تمت رقم  442/222.
3 9I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MOGAMEUBLE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44222،
Essaouira Maroc
 MOGAMEUBLE

شركة ذات م ؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
ال فلي رقم 337 تجزئة الرونق  - 

44000 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2 2

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر حل  يونيو  222   16 املؤرخ في 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
  MOGAMEUBLE الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 
ال5ابق  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - الرونق   تجزئة   337 رقم  ال فلي 
 : الصويرة املغرب نتيجة ل   44000

عد6 تمقيق ارباح.
و حدد مقر التصفية ب ال5ابق 
 - الرونق   تجزئة   337 رقم  ال فلي 

44000 الصويرة املغرب. 
و عين:

ال يد)ة) عبد الرؤوف  الخعا�سي 
تجزئة   86 رقم  فيال  عنوانه)ا)  و 
 44000 الجديدة  الصويرة  العرعار 
)ة)  كمصفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم  222/222.

322I

PARA TIFLET

PARA TIFLET
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

PARA TIFLET

 HAY EL ANDALOUS N° 36

 TIFLET ،  2422، TIFLET

MAROC

PARA TIFLET شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

األندل2  رقم 36  تيفلت - 15400 

تيفلت املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

972

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 PARA  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.TIFLET

شبه   : بإيجاز  الشركة  أرض 

صيدلية – خدمات شخصية غخرى. .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 15400  - تيفلت    36 رقم  األندل2  

تيفلت املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

الفا�سي  ابن  حفيظة  ال يدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

ال يد طه ياسين الدرقوش :  222 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : الدرقوش  زكرياء  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : الفا�سي  ابن  حفيظة  ال يدة 
500 بقيمة 100 درهم.

ال يد طه ياسين الدرقوش : 222 
بقيمة 100 درهم.

 222  : الدرقوش  زكرياء  ال يد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

الفا�سي  ابن  حفيظة  ال يدة 
  36 رقم  األندل2   حي  عنوانه)ا) 

تيفلت 15400 تيفلت املغرب.
الدرقوش  ياسين  طه  ال يد 
  36 رقم  األندل2   حي  عنوانه)ا) 

تيفلت 15400 تيفلت املغرب.
ال يد زكرياء الدرقوش عنوانه)ا) 
حي األندل2  رقم 36  تيفلت 15400 

تيفلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الفا�سي  ابن  حفيظة  ال يدة 
  36 رقم  األندل2   حي  عنوانه)ا) 

تيفلت 15400 تيفلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  االبتدائية بتيفلت  

 222 تمت رقم 222.
32 I

PARA TIFLET

BIG CUP CAFE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

BIG CUP CAFE
 AVENUE EL MASSIRA AL

 KHADRA N° 22  BLOC  2 ،
 2422، TIFLET MAROC

 BIG CUP CAFE
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

امل يرة الخضراء رقم   22 بلوك 10 
تيفلت. - 15400  تيفلت املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   13

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 BIG  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CUP CAFE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عصري- تقديم مشروبات. .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

امل يرة الخضراء رقم   22 بلوك 10 

تيفلت. - 15400  تيفلت املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ساف  زكرياء  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد زكرياء ساف : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد زكرياء ساف عنوانه)ا) حي 

تيفلت  10رقم  22  بلوك  الجديد 

15400 تيفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد زكرياء ساف عنوانه)ا) حي 

تيفلت  10رقم  22  بلوك  الجديد 

15400 تيفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 أشت  بتاريخ  االبتدائية بتيفلت  

 222 تمت رقم 96 .

322I

م تامنة الرجاء للمماسبة

 STE EL MONA AGRI

SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

م تامنة الرجاء للمماسبة

حي النجاة زنقة بني مالل رقم 34 ، 

23222، سوق ال بت املغرب

 STE EL MONA AGRI SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

امبارك بني مو�سى -حد بومو�سى - 

23222 سوق ال بت اوالد النمة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   07

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE EL : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.MONA AGRI SARL AU

 -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

املحاصيل الدائمة.

- انتاج وتعبئة الزيتون والتوابل.

- استيراد و تصدير..

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 

 - بومو�سى  -حد  مو�سى  بني  امبارك 

النمة  اوالد  ال بت  سوق   23222

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
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 1.000   : ال يدة نعيمة امل5ربي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة نعيمة امل5ربي عنوانه)ا) 
-حد  مو�سى  بني  امبارك  اوالد  دوار 
23222 سوق ال بت اوالد  بومو�سى 

النمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يدة نعيمة امل5ربي عنوانه)ا) 
-حد  مو�سى  بني  امبارك  اوالد  دوار 
23222 سوق ال بت اوالد  بومو�سى 

النمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب وق ال بت اوالد النمة  
رقم  تمت  يوليوز  222   07 بتاريخ 

. 72

323I

AL WAKIL MANAGEMENT

IFSISEN TRAVAUX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل ال5ابق الثاني رقم 
8 ، 92222، طنجة املغرب

IFSISEN TRAVAUX شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ايالليف زنقة 1 رقم 2 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86835

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   05 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
IFSISEN TRAVAUX  مبلغ رغسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 1 زنقة  ايالليف  تجزئة  اإلجتماعي 
رقم 2 طنجة - 92222 طنجة املغرب 

نتيجة ل : أياب النشاط.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - طنجة   2 رقم   1 زنقة  ايالليف 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  حداش  لح ن   ال يد)ة) 

دوار املالح القصر الصغير  عنوانه)ا) 

)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   03 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 244967.

324I

إئتمانيات الدريوش

SOCIETE J.B SPORT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92222، العرائش املغرب

SOCIETE J.B SPORT شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ال ال6 اقامة ال عادة رقم 2 - 

92222 العرائش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE J.B SPORT

 SALLE  : بإيجاز  الشركة  أرض 

.DE SPORT

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  2 رقم  ال عادة  اقامة  ال ال6 

92222 العرائش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
  : ال يد الح ي ن عبد الناصر  
340 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
  : زهير  مممد  الح ي ن  ال يد 
330 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 110   : سناء  الركيك  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 110   : مالك  الح ي ن  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يدة الح ي ن سامية :  110 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصر   عبد  الح ي ن  ال يد 
عنوانه)ا) زنقة 16 نونبر عمارة 4 شقة 

3 غكدال  2292  الرباط املغرب.
زهير  مممد  الح ي ن  ال يد 
 16 3 شارع  4 شقة  عنوانه)ا) عمارة 

نونبر غكدال  2292  الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  ال يدة الركييك سناء 
عمارة 4 شقة 3 شارع 16 نونبر غكدال  

2292  الرباط املغرب.
ال يد الح ي ن مالك عنوانه)ا) 
نونبر   16 زنقة   04 العمارة   03 شقة 

غكدال 2292  الرباط املغرب.
سامية  الح ي ن  ال يدة 
عنوانه)ا) شارع الجيش امللكي اقامة 
عادل رقم 7  93222 ت5وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن م يري الشركة:

الناصر   عبد  الح ي ن  ال يد 
عنوانه)ا) زنقة 16 نونبر عمارة 4 شقة 

3 غكدال  2292  الرباط املغرب
زهير  مممد  الح ي ن  ال يد 
 16 3 شارع  4 شقة  عنوانه)ا) عمارة 

نونبر غكدال  2292  الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  923/222.
322I

CABINET RAMI EXPERTISE

ATOURRATE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°26,

 2ème étage Bureau 32 ، 32222،
Fés, Maroc

ATOURRATE شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ق5عة 
رقم 2  تجزئة م5احن اإلدري ية 

،ال5ابق الثاني مكتب 17  األطل2 ، 
فاس - 30000 فاس املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28 6 
العا6  الجمع  بمقت�سى 
يوليوز   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رغسمال  رفع  تم   222 
درهم»   3.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   8.000.000« من  غي 
  : طريق  عن  درهم»   11.000.000«
غرباح غو عالوات  غو  إدماج احتياطي 

إصدار في رغس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3671.

326I

SOCIETE HADI CONSEIL

RIAD MED AGORA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SOCIETE HADI CONSEIL
حي امل ار تجزئة رقم 785 ال5ابق 

االول شقة رقم 1 ، 40000، مراكش 
املغرب

RIAD MED AGORA شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي باب احمر 
درب اكدال رقم 24   - 40000 

مراكش املغرب
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تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  7262

 22 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 RIAD  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.MED AGORA
دار   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الضيافة .
عنوان املقر االجتماعي : باب احمر 
 40000  -    24 رقم  اكدال  درب 

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
  : ال يد فيصل علمي حمودان  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : لوسيا  فلوري  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حمدان   علمي  فيصل  ال يد 
 10 عمارة  لبنان  زنقة  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 كليز     9 الشقة 

املغرب.
عنوانه)ا)  لوسيا  فلوري  ال يدة 
زنقة لبنان عمارة 10 الشقة 9  كليز  

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
حمدان   علمي  فيصل  ال يد 
 10 عمارة  لبنان  زنقة  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 كليز     9 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26278 .

327I

SALUTECH

CLIC MARKETING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CLIC MARKETING

 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

CLIC MARKETING شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تق يم 

ساهلي رقم 10 زنقة ج مكتب رقم 

5 ال5ابق الرابع - 92222 طنجة   

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  8292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 CLIC  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.MARKETING

خدمة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البرمجة وغنش5ة   - الت ويق الرقمي 

تكنولوجيا املعلومات.

تق يم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

زنقة ج مكتب رقم   10 ساهلي رقم 

طنجة     92222  - الرابع  ال5ابق   5

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 72.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

  : ال يد ادلين كري توف سيلين  

69 حصة بقيمة 722 درهم للحصة .

  DE BARROS Andréa : ال يدة 

31 حصة بقيمة 722 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سيلين   كري توف  ادلين  ال يد 

فرن ا    53160 فرن ا  عنوانه)ا) 

فرن ا .

اندريا    باروس  دي  ال يدة 

فرن ا   94322 فرن ا  عنوانه)ا) 

فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

سيلين   كري توف  ادلين  ال يد 

فرن ا    53160 فرن ا  عنوانه)ا) 

فرن ا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب5نجة  بتاريخ - تمت رقم -.

328I

كون5 ا6

جينتراديت

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

كون5 ا6

10 زنقة غبو بكر الرازي إقامة الرازي 

ال5ابق ال فلي ، 2 922، طنجة 

املغرب

جينتراديت شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع غنفا 

سكن خلود طابق 1 رقم 1 - 92222 

طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  4623

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   08 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع في املغرب والخارج.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   22 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7011.

329I

STE AYAD CONSULTING SARL

 EXPERT NETTOYAGE ET
SERVICES

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI  ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

62222، OUJDA MAROC

 EXPERT NETTOYAGE ET

SERVICES شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االمم املتمدة ال5ابق الثاني رقم 4 - 

60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 EXPERT NETTOYAGE ET

.SERVICES

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
املخاون   املتاجر،  واجهات  تنظيف 

والشقق

اعمال البناء واالشغال العامة

اعمال الب تنة 

تجارة لواز6 حراس األمن

وتفكيك  وتجميع  وتفريغ  تعبئة 

وتمميل األثاث.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  4 االمم املتمدة ال5ابق الثاني رقم 

60000 وجدة املغرب.
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غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : بياض  سعاد  ال يدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بياض  سعاد  ال يدة 
 51 رقم   3 الصفاء  زنقة  الربيع  حي 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  بياض  سعاد  ال يدة 
 51 رقم   3 الصفاء  زنقة  الربيع  حي 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم  282.
330I

STE AYAD CONSULTING SARL

S-ALIA TRANSFERT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI  ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

62222، OUJDA MAROC
S-ALIA TRANSFERT شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 

1 زنقة ب 1 رقم 300 - 60000 
وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   14
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 S-ALIA : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.TRANSFERT

وكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تمويل االموال.

عنوان املقر االجتماعي : حي الوفاق 
1 زنقة ب 1 رقم 300 - 60000 وجدة 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : سناء  املنايني  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سناء  املنايني  ال يدة 

زنقة  املحر�سي  تجزئة  الح ني  حي 

وجدة   60000  17 رقم  العروبة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  سناء  املنايني  ال يدة 

زنقة  املحر�سي  تجزئة  الح ني  حي 

وجدة   60000  17 رقم  العروبة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2732.

331I

FINAUDIT

 IMPRESSION ET

 DIFFUSION DE

 L’EMBALLAGE DE

  CONDITIONNEMENT

«IDEMCO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE   ETG N°2 ، 223 2،

CASABLANCA MAROC

 IMPRESSION ET DIFFUSION

 DE L’EMBALLAGE DE

  CONDITIONNEMENT

IDEMCO« شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 470-468 

, شارع الحزا6 الكبير عين ال بع 

, الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49293

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمويل   تم   ماي  222   18 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»470-468 , شارع الحزا6 الكبير عين 

ال بع , الدار البيضاء - 22222 الدار 

إلى »مجمع ،مجمع  املغرب»  البيضاء 
 28632  - حرودة  زناتة،عين   22
زناتة،عين حرودة    22 ،مجمع  مجمع 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 49 789.

332I

secotrages snc

STE ENGINE -POWER
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادري2 الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

STE ENGINE -POWER شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 381  

الفراي ال عادة  - 50000 مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26969

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر  أشت  222   03 في  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

 STE ENGINE ذات الشريك الوحيد 

 10.000 رغسمالها  مبلغ    -POWER

  381 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

مكناس   50000  - الفراي ال عادة  

عن  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

النشاط .

  381 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مكناس   50000  - الفراي ال عادة  

املغرب. 

و عين:

و  ال ناري   سعيد   ال يد)ة) 

اجداد  ديور   460 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس املغرب   50000 سيدي بابا  

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ممل  و  املخابرة  ممل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 381  الفراي ال عادة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 263.

333I

CAB ASSISTANCE

REDOUAN CAR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL  ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC

 REDOUAN CAR

 شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النصر زنقة 10 رقم 2  بن ديبان - 

92222 طنجة املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85357

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 2  يوليوز  222 تم تعيين 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
تبعا  وحيد  كم ير  رشيد  القاسمي 

لقبول استقالة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244849.

334I

CAB ASSISTANCE

KAPLA TRANS
إعالن متعدد القرارات

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL  ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 92222،
TANGER MAROC

KAPLA TRANS »شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 7 مركب 
العرفان غ6 و7 الجمعي ال5ابق 3 
رقم 15 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.85357
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيين م يرة جديدة للشركة ال يدة 

البقالي فاطمة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االفراد  نقل  نشاط  على  التش5يب 
وتعيين نشاط نقل البضائع كنشاط 

اسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: تعيين امل يرين

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: االمضاء

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   03 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 244962.

335I

CASSAP

 RAGNAR BUILDING
راجنار لإلنشاءات

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

CASSAP
 Immeuble A6  Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 22222،

Casablanca Maroc
RAGNAR BUILDING راجنار 

لإلنشاءات شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
الزرق5وني - اسباس الزرق5وني. 

ال5ابق األول حي امل تشفيات  55, 
 Boulevard  Zerktouni – Espace
 Zerktouni.  er étage, Quartirt

 des Hopitaux - Casablanca
22 22  الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
راجنار   RAGNAR BUILDING

لإلنشاءات.

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
والتشييد والت ويق والترويج  البناء 

العقاري 
 Travaux de BTP et de
 construction, commercialisation

.et promotion immobilière
55 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرق5وني.  اسباس   - الزرق5وني 
 ,55 ال5ابق األول حي امل تشفيات  
 Boulevard  Zerktouni – Espace
 Zerktouni. 1er étage, Quartirt
 des Hopitaux - Casablanca

22 22  الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
30 حصة    : ال يدة ندى ساجد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   30   : ال يدة نهى ساجد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يدة ن مة ساجد :  30 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد طاهر ساجد :  2 9 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ساجد  ندى  ال يدة 
 14 شقة  »العرود»  سكن   ،53
البيضاء  الدار   22332 معاريف  

املغرب.
ال يدة ندى ساجد عنوانه)ا) 53، 
معاريف   14 شقة  »العرود»  سكن 

22332 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ساجد  ن مة  ال يدة 
 14 شقة  »العرود»  سكن   ،53
البيضاء  الدار   22332 معاريف 

املغرب.
ال يد طاهر ساجد عنوانه)ا) 53، 
معاريف   14 شقة  »العرود»  سكن 

22332 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يدة نهى ساجد عنوانه)ا) 53، 
معاريف   14 شقة  »العرود»  سكن 

22332 الدار البيضاء املغرب.

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تمت رقم -.

336I

ficof

KLS LOCATION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ficof

  rue abi temmam ، 62222،

oujda maroc

KLS LOCATION  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مورتني زنقة ب رقم 1 تجزغة هرو - 

60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  مارس  222    9

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 KLS  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LOCATION

وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لكراء ال يارات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تجزغة هرو   1 مورتني زنقة ب رقم 

60000 وجدة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد فؤاد يعقوبي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : خديجة  فتري  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  يعقوبي  فؤاد  ال يد 
زنقة مورتني زنقة ب رقم 1 تجزغة هرو 

60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  خديجة  فتري  ال يدة 
وجدة  رقم18  الفا�سي  عالل  شارع 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  يعقوبي  فؤاد  ال يد 
زنقة مورتني زنقة ب رقم 1 تجزغة هرو 

60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم -.

337I

COMPTA-FIS

YADRI TRANS SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3,  ER

 ETAGE, APPT 2  VN MEKNES ،
22222، MEKNES MAROC

YADRI TRANS SARL شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 17 
ال5ابق 7 زنقة سبو عمارة اسماعلية 
رقم 22 املدينة الجديدة مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   04
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 YADRI : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.TRANS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لح اب الغير 3.5- طن.

 17 : شقة  عنوان املقر االجتماعي 
ال5ابق 7 زنقة سبو عمارة اسماعلية 
 - مكناس  الجديدة  املدينة   22 رقم 

50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد يا سير باعزيز :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد ادري2 الهاني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  باعزيز  سير  يا  ال يد 
رقم 15 تجزئة ياسمينة حي س س س 
 50000 مممد بن عبد هللا مكناس 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  الهاني  ادري2  ال يد 
 03 هاء  جيم   17 الشقة   32 عمارة 
مكناس  توالل  الضحى  االصيل 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  باعزيز  سير  يا  ال يد 
رقم 15 تجزئة ياسمينة حي س س س 
 50000 مممد بن عبد هللا مكناس 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3181.

338I

bousfor construction

DELTANAD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

bousfor construction
شارع الفرابي رقم 05 الكندي ، 

62222، الناظور املغرب
DELTANAD  شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اهركاشن  - 6222 الناظور  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 394 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  أشت  222   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكريم   عبد  )ة)  ال يد  تفويت 
حصة اجتماعية من   222 العيدي  
ال يد  لفائدة   حصة   100 غصل 
04 أشت  بتاريخ  الهواري   )ة) عماد  

.222 
الهواري   )ة) طارق   تفويت ال يد 
غصل  من  اجتماعية  حصة   222
100 حصة لفائدة  ال يد )ة) احمد  

دردوز بتاريخ 04 أشت  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 3642.
339I

FHF

JASMEDYANA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 2، Casablanca
MAROC

JASMEDYANA شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 222 شارع 
عبد املومن الشقة 5 ال5ابق االر�سي 

- . الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   30
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JASMEDYANA
استيراد    : أرض الشركة بإيجاز 
واملنتجات   الغذائية  املواد  وتصدير 
التجميل  وم تمضرات   ، الزراعية 
شراء  الى  الشعر.اضافة  ومنتجات 

وت ويق اي منتجات او سلع اخرى.
 222  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال5ابق   5 شارع عبد املومن الشقة 

االر�سي - . الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
مشماش  القادر  عبد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مشماش  القادر  عبد  ال يد 
 . فو�سي  مور  سان     62 عنوانه)ا) 

كرطييل فرن ا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
مشماش  القادر  عبد  ال يد 
 . فو�سي  مور  سان     62 عنوانه)ا) 

كرطييل فرن ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم ..
340I

TRANS PARENT

TRANS PARENT SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

TRANS PARENT
 BD LA RESISTANCE 147

 RESIDENCE AFA ETG 2 APPT
 22-CASABLANCA– ، 92222،

CASABLANCA MAROC
TRANS PARENT SARL AU شركة 

ذات م ؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 147 شارع 

املقاومة،إقامة غفا طابق 2 شقة 

22 الدار البيضاء  - 92222 الدار 

البيضاء  املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22626 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222    9

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.PARENT SARL AU

النقل   •  : بإيجاز  الشركة  أرض 

البري للبضائع.

البضائع  لجميع  البري  النقل   •

داخل املغرب وللتصدير غو االستيراد 

نيابة عن الشركة.

التمثيل  عمليات  جميع   •

والتفويض املتعلقة بهذه األشياء.

غنواع  جميع  وت ويق  تجارة   •

املنتجات

• ت ويق بيع جميع غنواع املنتجات 

عملية  وغي  واستغاللها  واستيرادها 

تجارية لح ابها الخاص غو لح اب 

طرف ثالث.

• التداول.

•استيراد وتصدير؛

 147  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 طابق  غفا  املقاومة،إقامة  شارع 

 92222  - البيضاء   الدار   22 شقة 

الدار البيضاء  املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يدة  هجر ال امحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة  هجر ال امحي عنوانه)ا) 

املارينين فاس 30110 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة  هجر ال امحي عنوانه)ا) 

املارينين فاس 30110 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تمت رقم -.

341I

STE EXPERTRAD SERVICES

EXPERTRAD
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

STE EXPERTRAD SERVICES

22بلوك س شارع شيخ احمد الهيبة  

امل يرة ، 22222، خريبكة املغرب

EXPERTRAD شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 بلوك 

س شارع شيخ احمد هيبة حي 

امل يرة خريبكة 22 بلوك س شارع 

شيخ احمد هيبة حي امل يرة خريبكة 

22222 خريبكة املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5483

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  أشت  222   04 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»700.000 درهم» غي من »100.000 

عن  درهم»   800.000« إلى  درهم» 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 29 أشت 

 222 تمت رقم  39.

342I

اتما نية  املنى

أم د سكن
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

اتما نية  املنى
اقامة دحان ال5ابق التاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 22 26، برشيد 

املغرب
غ6 د سكن شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 10 
شارع ليبيرتي ال5ابق الثالث الشقة 

5 - 22 22 الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2482
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   13
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
د  غ6   : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سكن.
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
عنوان املقر االجتماعي : الرقم 10 
شارع ليبيرتي ال5ابق الثالث الشقة 5 

- 22 22 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500   : ال يد عبد الصمد دايد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد املكي املرابط :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد عبد الصمد دايد عنوانه)ا) 
عمارة   3 حي الن يم اقامة الحدائق 
البيضاء  الدار   22264  6 شقة  ك 

املغرب.

عنوانه)ا)  املرابط  املكي  ال يد 

 82 رقم   22 زنقة  رقراق  غبي  شارع 

االلفة 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عبد الصمد دايد عنوانه)ا) 

عمارة   3 حي الن يم اقامة الحدائق 

البيضاء  الدار   22264 شقة   ك 

املغرب

عنوانه)ا)  املرابط  املكي  ال يد 

 82 رقم   22 زنقة  رقراق  غبي  شارع 

االلفة 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 3 7889.

343I

ficof

 CABINET D›EXPERTISE

RACHDI

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

ficof

  rue abi temmam ، 62222،

oujda maroc

 CABINET D›EXPERTISE RACHDI

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

العامري رقم 11 ظهر املحلة وجدة - 

60000  وجدة  وجدة.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36141

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  يونيو  222   22 املؤرخ في 

 CABINET D’EXPERTISE RACHDI

شركة ذات امل ؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي تجزئة العامري رقم 

11 ظهر املحلة وجدة - 60000  وجدة  

وجدة نتيجة ل..
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و عين:
الرشدي  هشا6     ال يد)ة) 
يعقوب  شارع  عنوانه)ا)  و 
 61 رقم  ال5لحاوي  املنصورتجزئة 
)ة)  وجدة كمصفي  وجدة     60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي  يونيو  222   22 بتاريخ 
 - 11 ظهر املحلة وجدة  العامري رقم 

60000  وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 939 .
344I

وين إك بير

FARGEIXA
إعالن متعدد القرارات

وين إك بير
22 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 22 22، الدار البيضاء 

املغرب
FARGEIXA »شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: كيلومتر 
7300 طريق بوسكورة  - 82 27 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  مارس  222   08 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
استقالة كل من ال يد مم ن ابن 
عبد الجليل وال يد حمزة ابن عبد 
الجليل من الشركة كم يرين وتعيين 
الجليل  عبد  ابن  عثمان  ال يد 
الجليل  عبد  ابن  حمزة  وال يد 

كم يرين للشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تلتز6 الشركة بشكل صحيح بالتوقيع 
املشترك بين املديرين املشتركين لكل 
الجليل  ابن عبد  ال يد عثمان  من 

وال يد حمزة ابن عبد الجليل 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
اقرار بالتمول النهائي للشركة  مايلي: 
م ؤولية  دات  شركة  الى  العقارية 

ممدودة 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير اسم الشركة من FARGEIX الى 

 FARGEIXA SARL اسم جديد
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
القانون  من  الثانية  الفقرة  تعديل 

االسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 782824.
345I

fidia audit

 OUTIVENA COMPANY
اوتفن كوبني

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 22 

 2eme etage appt. 2 casablanca
، 22 32، casablanca maroc

OUTIVENA COMPANY اوتفن 
كوبني شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  22 زنقة 
مص5قى املعاني ال5ابق 1 الشقة 
06 - 32 22 الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2342

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   16
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
اوتفن   OUTIVENA COMPANY

كوبني.
تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

املعدات الصناعية غو اآلالت 
إنشاءات  غو  غعمال  مقاول   -

مختلفة
- مقاول هندسة مدنية.

عنوان املقر االجتماعي :  22 زنقة 
مص5قى املعاني ال5ابق 1 الشقة 06 

- 32 22 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد اتزي عبد الرحيم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  اتزي  ال يد 
رقم  ب  حرف   8 الش5ر  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 تامنصورت    244

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الرحيم  عبد  اتزي  ال يد 
رقم  ب  حرف   8 الش5ر  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 تامنصورت    244

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 0000.

346I

مركز الجبايات و املحاسبة

ROUAN TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 ال5ابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
ROUAN TRANS  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

الواقع بدوار الدبزة اكرا6 ايت عميرة 
اشتوكة ايت باها - 87222 بيوكرى 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

242 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   27

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ROUAN TRANS

أرض الشركة بإيجاز : 

- نقل األفراد نيابة عن الغير.

- نقل البضائع نيابة عن الغير..

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الواقع بدوار الدبزة اكرا6 ايت عميرة 
بيوكرى   87222  - اشتوكة ايت باها 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 100   : هللا   عبد  روان  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : ال يد روان احمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : ال يد روان مممد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال يد روان عبد هللا  

دوار الدبزة اكرا6 ايت عميرة اشتوكة 

ايت باها 87222 بيوكرى املغرب.

ال يد روان احمد عنوانه)ا) دوار 

الدبزة اكرا6 ايت عميرة اشتوكة ايت 

باها 87222 بيوكرى املغرب.

ال يد روان مممد عنوانه)ا) دوار 

الدبزة اكرا6 ايت عميرة اشتوكة ايت 

باها 87222 بيوكرى املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
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عنوانه)ا)  ال يد روان عبد هللا  
دوار الدبزة اكرا6 ايت عميرة اشتوكة 

ايت باها 87222 بيوكرى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 1713.

347I

مركز الجبايات و املحاسبة

FIRDAOUS TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 ال5ابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
FIRDAOUS TRANS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

الواقع ببلوك 6 حي التوامة اشتوكة 
ايت باها - 87100 اشتوكة ايت باها 

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

242  
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   14
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FIRDAOUS TRANS
أرض الشركة بإيجاز : 

- نقل األفراد نيابة عن الغير .
- نقل البضائع نيابة عن الغير..

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الواقع ببلوك 6 حي التوامة اشتوكة 
ايت باها - 87100 اشتوكة ايت باها 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

  : الل5يف  املعموري عبد  ال يد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : املعموري حنان  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الل5يف  عبد  املعموري  ال يد 
عنوانه)ا) بلوك 6 حي التوامة اشتوكة 

ايت باها 87100 بيوكرى املغرب.
ال يدة املعموري حنان عنوانه)ا) 
بلوك 6 بيوكرى   22 حي التوامة رقم 
بيوكرى   87100 باها  ايت  اشتوكة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الل5يف  عبد  املعموري  ال يد 
عنوانه)ا) بلوك 6 حي التوامة اشتوكة 

ايت باها 87100 بيوكرى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 2 7 .

348I

AJDEN MOHAMED

 CONSEILS JURIDIQUE ET«
  DÉCLARATION FISCAL «

»CJDF
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

AJDEN MOHAMED
 BP  367 TAZA GARE ، 32222،

TAZA MAROC
 CONSEILS JURIDIQUE ET«

  «DÉCLARATION FISCAL «  CJDF
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ريق 

الوطنية رقم6 م يرة 2 عمارة 
الح نية 2 املكتب رقم 2  - 35000 

تازة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CONSEILS JURIDIQUE ET«

. »DÉCLARATION FISCAL »  CJDF

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

CONSEIL DE GESTION-

 DOMICILIATION-FORMATION

.ET DÉVELOPPEMENT

ال5ريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمارة   2 م يرة  رقم6  الوطنية 

الح نية 2 املكتب رقم 2  - 35000 

تازة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 98.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد اجدن مممد :  982 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مممد  اجدن  ال يد 

امل يرة2 عمارة الح نية 2 شقة رقم 

7 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة سبيع شهرزاد عنوانه)ا) 

امل يرة2 عمارة الح نية 2 شقة رقم 

7 35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 466.

349I

2SIE

ASSAS PRO BATIMENT 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

STE ASSAS PRO BATIMENT

MEKNES ، 22222، مكناس 

املغرب

 ASSAS PRO BATIMENT  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

36 راس غأيل املنظر الجميل 6.ج.  

مكناس - 50050 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42923

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  يونيو  222   29 املؤرخ في 

املحدودة   امل ؤولية  ذات  شركة 

مبلغ     ASSAS PRO BATIMENT
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

راس   36 تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 

مكناس  6.ج.   الجميل  املنظر  غأيل 

 : مكناس املغرب نتيجة ل   50050  -

 ASSAS PRO لشركة  امل بق  الحل 

.BATIMENT SARL

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
6.ج.   الجميل  املنظر  غأيل  راس   36

مكناس - 50050 مكناس مكناس. 

و عين:

الوزاني  يميى    احمد  ال يد)ة) 

اقامة  عنوانه)ا)  و  الح ني  

الثامن  ال5ابق  بالص  االسماعيلية 

 50050 15 ب 6.ج. مكناس   الشقة 

مكناس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   05 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم  22.

350I
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE AMIBONE TRAV SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE AMIBONE TRAV SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بني 

وليد املركز تاونات - 34000 تاونات 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 92 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMIBONE TRAV SARL

: -االشغال  أرض الشركة بإيجاز 

العامة و البناء.

دوار بني   : عنوان املقر االجتماعي 

تاونات   34000  - وليد املركز تاونات 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : النموس  بوبكر  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : ال يد أال6 يون2 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النموس  بوبكر  ال يد 

تاونات  طريق فاس حي اوالد سعيد 

34000 تاونات املغرب.

ال يدة أال6 يون2 عنوانه)ا) رقم 
14 زنقة واد بوفكران الرشاد النرج2 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  النموس  بوبكر  ال يد 
تاونات  طريق فاس حي اوالد سعيد 

34000 تاونات املغرب
ال يد أال6 يون2 عنوانه)ا) رقم 
14 زنقة واد بوفكران الرشاد النرج2 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

 222 تمت رقم 86.
351I

T.B COMPETENCE PRIVE

TRANS TAMADGHART
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

TRANS TAMADGHART
 2EME ETAGE BOUDO 27

 SELOUANE NADOR ، 62222،
NADOR Maroc

TRANS TAMADGHART شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
الثاني بودو 07 سلوان الناظور - 

62222 الناظور املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   22 9 غكتوبر   30
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.TAMADGHART

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

األمتعة لح اب اآلخرين.

أيار  ق5ع  وتصدير  استيراد   -

ال يارات وأيرها..

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الناظور  سلوان   07 بودو  الثاني 

62222 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عالل منجي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منجي  عالل  ال يد 

هولندا 772234 هارليم هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  منجي  عالل  ال يد 

هولندا 772234 هارليم هولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

دجنبر 9 22 تمت رقم 3536.

322I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE LOUDAYA TAJHIZ
SARL AU 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU

مركز كماسة شيشاوة ، 40000، 

مراكش املغرب

  STE LOUDAYA TAJHIZ SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوار اوالد 

عكيل االوداية مراكش . - 40000 

مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير  يونيو  222   26 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »بيع ق5اع الغيار 

ال يارات امل تعملة واملتالشيات .
تجارة عامة .

االستيراد والتصدير.
املركبات  وجر  »اأاتة  إلى   «

الخفيفة 
الفالحية  التجهيزات  بيع 

والهيدروليكية .

تجارة عامة .
االستيراد والتصدير.».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26287 .

353I

شركة فيدابكو ش.6.6

كاش بلوس أيوب
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

شركة فيدابكو ش.6.6
حي املجد شارع القدس رقم 75 
ال5ابق الثالت شقة رقم 8 ، 

92282، طنجة املغرب
كاش بلوس غيوب شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طريق شفشاون حومة تمودة رقم 
400 - 93222 ت5وان املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   13
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
كاش   : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بلوس غيوب.
وسيط   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لتمويل األموال.
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شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  تمودة  حومة  شفشاون  طريق 

400 - 93222 ت5وان املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500   : ال يد غيوب حمر الرغس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : الرغس  اية حمر  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد غيوب حمر الرغس عنوانه)ا) 
 92222  32 رقم  ياسمينة  تجزئة 

العرائش املغرب.
ال يدة اية حمر الرغس عنوانه)ا) 
تجزئة الحمامة شارع البمر األحمر ط 

3 رقم 7  22 93 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد غيوب حمر الرغس عنوانه)ا) 
 92222  32 رقم  ياسمينة  تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   06 بتاريخ  بت5وان   االبتدائية 

 222 تمت رقم -.
354I

bralim

براليم
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

bralim
 magasin n6 imm2 tarik elkheir
   bensergao ، 82222، agadir

maroc
براليم شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل رقم 
6 عمارة 2 طريق الخير 1 بن ركاو - 

80000 اكادير املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   24

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : براليم.

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجملة في املنتجات الغذائية و

املشروبات.

عنوان املقر االجتماعي : ممل رقم 

 - بن ركاو   1 2 طريق الخير  6 عمارة 

80000 اكادير املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 400   : شاكر  ابراهيم  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد عادل شاكر :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : شاكر  مص5فى  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شاكر  ابراهيم  ال يد 

شقة رقم 28 عمارة 8 طريق الخير 1 

بن ركاو 80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا)  شاكر  عادل  ال يد 

1 طريق الخير  103 عمارة  شقة رقم 

3 بن ركاو 80000 اكادير املغرب.

ال يد مص5فى شاكر عنوانه)ا) 
اوالد تايمة   83004 دنيا 2   108 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  شاكر  عادل  ال يد 

1 طريق الخير  103 عمارة  شقة رقم 

3 بن ركاو 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   04 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 2633.

355I

TR-GESTION

 KINESITHERAPIE SPA
BEAUTE NATURELLE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
حل شركة

TR-GESTION
 AGDAL ،  2222، RABAT

MAROC
 KINESITHERAPIE SPA

BEAUTE NATURELLE  شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 3 
، ال5ابق الرابع ، شقة رقم 22 ، 
مجمع الجوهرة. - 2222   تمارة. 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 32993

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222    9 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
 KINESITHERAPIE SPA BEAUTE
رغسمالها  مبلغ     NATURELLE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الرابع  ال5ابق   ،  3 بلوك  اإلجتماعي 
 - مجمع الجوهرة.   ،  22 شقة رقم   ،
2222   تمارة. املغرب نتيجة ل : حل 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب بلوك 3 ، 
ال5ابق الرابع ، شقة رقم 22 ، مجمع 

الجوهرة. - 2222   تمارة. املغرب. 
و عين:

ال يد)ة) حنان  عياد و عنوانه)ا) 
 6 ش  ب  ع  عبود  بن  غحمد  زنقة 
الرباط   10000 الرباط  القبيبات 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 6276.

356I

T.B COMPETENCE PRIVE

 TRANS BNICHIKAR
MOUSSA

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

TRANS BNICHIKAR MOUSSA

 QT EL MATAR RES  2 3EME

 ETAGE NADOR ، 62222،

NADOR Maroc

 TRANS BNICHIKAR MOUSSA

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل5ار 

عمارة 15 ال5ابق الثالث الناظور - 

62222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 937 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   22 9 نونبر   07

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.BNICHIKAR MOUSSA

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

األمتعة لح اب االخرين

أيار  ق5ع  وتصدير  استيراد   -

ال يارات وأيرها.

عنوان املقر االجتماعي : حي امل5ار 

 - ال5ابق الثالث الناظور   15 عمارة 

62222 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد مو�سى البغدادي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مو�سى البغدادي عنوانه)ا) 
دوار اأبال بني شيكر الناظور 62222 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد مو�سى البغدادي عنوانه)ا) 
دوار اأبال بني شيكر الناظور 62222 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 27 نونبر 

9 22 تمت رقم 3416.

357I

SOCIETE HADI CONSEIL

SOCIETE OUNEINE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

SOCIETE HADI CONSEIL
حي امل ار تجزئة رقم 785 ال5ابق 

االول شقة رقم 1 ، 40000، مراكش 
املغرب

SOCIETE OUNEINE شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

واعزوا حربيل البور  - 40000 
مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117661

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE OUNEINE

توزيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
مواد النضافة .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 40000  - ايت واعزوا حربيل البور  

مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : سبيبو  احمد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سبيبو  احمد  ال يد 
دوار ايت واعزوا حربيل البور  40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  سبيبو  احمد  ال يد 
دوار ايت واعزوا حربيل البور  40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26722 .

358I

SOCIETE HADI CONSEIL

 SOCIETE GRILL BAR
MOROCCO

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

SOCIETE HADI CONSEIL
حي امل ار تجزئة رقم 785 ال5ابق 

االول شقة رقم 1 ، 40000، مراكش 
املغرب

 SOCIETE GRILL BAR
MOROCCO شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل ار 
رقم 785  - 40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  7629

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE GRILL BAR  :

.MOROCCO
ت يير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفنادق.
عنوان املقر االجتماعي : حي امل ار 

رقم 785  - 40000 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : كوهن  مشيل  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   كوهن  مشيل  ال يد 
مراكش   40000 فرح  كنزي  اوطيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)   كوهن  مشيل  ال يد 
مراكش   40000 فرح  كنزي  اوطيل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم  2672 .
329I

fidexpertise

SJ TRADE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرال5ابق الخام2 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 
، 22222، الدارالبيضاء. املغرب

 SJ TRADE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
القصر ال5ابق الخام2 رقم 10 
املعاريف الدارالبيضاء - 22322 

الدارالبيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

500757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222    9
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 SJ  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADE
أرض الشركة بإيجاز : تاجر

باالستيراد  يقو6  وسيط  غو  تاجر 
والتصدير

شراء وبيع املنتجات الزراعية
كرشة لحم البقر والضأن.

زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
 10 رقم  الخام2  ال5ابق  القصر 
 22322  - الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
حصة   300   : ال يد لونغ شينغ 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد تييليانغ كين :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد منغزينغ يانغ :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد سعيد جماد :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
نقدية بقيمة   : ال يد لونغ شينغ 

100 درهم.
ال يد تييليانغ كين : نقدية بقيمة 

100 درهم.
ال يد منغزينغ يانغ : نقدية بقيمة 

100 درهم.
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ال يد سعيد جماد : نقدية بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شينغ  لونغ  ال يد 

شقة جنان   16 اقامة ي رى عمارة 

البيضاء  كاليفورنيا البيضاء 22322 

الصين.

عنوانه)ا)  كين  تييليانغ  ال يد 

سيدي   227 فيال  منظرونا  تجزئة 

معروف عين الشق البيضاء 22322 

البيضاء الصين.

عنوانه)ا)  يانغ  منغزينغ  ال يد 
 22 رقم   28 زنقة  منارة  تجزئة 

البيضاء   الشق  عين  كاليفورنيا  

22322 البيضاء الصين.

عنوانه)ا)  جماد  سعيد  ال يد 
شارع املهدي بن بركة بوركون   148

البيضاء 22322 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  شينغ  لونغ  ال يد 

شقة جنان   16 اقامة ي رى عمارة 

البيضاء  كاليفورنيا البيضاء 22322 

الصين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غبريل  222 تمت رقم -.

360I

MARBRE AL AKHAWAYN TAISSIR

 MARBRE AL AKHAWAYN

TAISIR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 MARBRE AL AKHAWAYN

TAISSIR

 DR OD CHEIKH ALI JEMAA

 OD ABDOUNE KHOURIBGA ،

22222، khouribga MAROC

 MARBRE AL AKHAWAYN

TAISIR شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 
الشيخ علي جمعة والد عبدون 

خريبكة - 22222 خريبكة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MARBRE AL AKHAWAYN

.TAISIR

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

تركيب الرخا6+االشغال املختلفة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
والد الشيخ علي جمعة والد عبدون 

خريبكة - 22222 خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد أازي سعيد  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : لكنافدي  بوعزة  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد عز الدين لكنافدي :  222 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 ال يد أازي سعيد  : 500 بقيمة 

100 درهم.

 222  : لكنافدي  بوعزة  ال يد 

بقيمة 100 درهم.

 222 : ال يد عز الدين لكنافدي 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد   أازي  ال يد 

537 شارع النصر حي الرياض خريبكة 

. 22222 خريبكة املغرب.

ال يد بوعزة لكنافدي عنوانه)ا) 

بلوك 03 حي امل يرة وادي ز6 22322 

وادي ز6 املغرب.

لكنافدي  الدين  عز  ال يد 

البراك ة  علي  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

ال ماعلة وادي ز6 22322 وادي ز6 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد بوعزة لكنافدي عنوانه)ا) 

بلوك 03 حي امل يرة وادي ز6 22322 

وادي ز6 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 389.

361I

شركة بوكا

شركة بوكا
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

شركة بوكا

55 ال5ابق  2 بقعة الفتح 55 

ال5ابق  2 بقعة الفتح، 22 26، 

برشيد املغرب

شركة بوكا شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 ال5ابق  

2 بقعة الفتح برشيد 22 26 برشيد 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   22 4 فبراير   13

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
شركة   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

بوكا.
أرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

مواد الصباأة.
 55  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال5ابق  2 بقعة الفتح برشيد 22 26 

برشيد املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد غحمد بوك5اية عنوانه)ا) 
 26 22 الفتح  بقعة  ال5ابق2   55

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد غحمد بوك5اية عنوانه)ا) 
 26 22 الفتح  بقعة  ال5ابق2   55

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   03 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

4 22 تمت رقم 133.

362I

siemprezyad

SIEMPREZYAD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

siemprezyad
دوار تن عمارة ايت  اعميرة اعميرة 
اشتوكة غيت باها، 86700، انزكان 

maroc
SIEMPREZYAD شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

اعميرة اشتوكة غيت باها دوار تن 
عمارة خمي2 غيت عميرت شتوكة 
غيت باها 87222 ايت عميرة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
223  
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في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2222 مارس    2
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIEMPREZYAD
الزراعة:   : أرض الشركة بإيجاز 
 ; الخدمات  تقديم   ; املزرعة  إدارة 
املعدات  استئجار  متنوعة;  غعمال 
املزرعة;تركيب  تجميع  الزراعية; 
البضائع؛  نقل   ; املغ5ات  البيوت 

والنقل الشخ�سي ؛ التجارة.
ايت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تن  دوار  باها  غيت  اشتوكة  اعميرة 
شتوكة  عميرت  غيت  خمي2  عمارة 
غيت باها 87222 ايت عميرة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مق م كالتالي:

ال يد عبد هللا زياد :  810 حصة 
بقيمة 81.000 درهم للحصة .

 92   : ال عدي  راضية  ال يدة 
حصة بقيمة 9.222 درهم للحصة .

 92  : ال عدي  راضية  ال يدة 
بقيمة 9.222 درهم.

810 بقيمة   : ال يد عبد هللا زياد 
81.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عبد هللا زياد عنوانه)ا) دوار 
تن عمارة خمي2 غيت عميرت شتوكة 
غيت باها 87222 ايت عميرة املغرب.

ال عدي  راضية  ال يدة 
عنوانه)ا) دوار تن عمارة خمي2 غيت 
عميرت شتوكة غيت باها 87222 ايت 

عميرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد عبد هللا زياد عنوانه)ا) دوار 
تن عمارة خمي2 غيت عميرت شتوكة 
غيت باها 87222 ايت عميرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2222 تمت رقم 611.

363I

FIDUCIAIRE BADES

BOKI ALUMAF
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE BADES
 RUE AL ANDALOUSS ، 18

32222، AL HOCEIMA MAROC
BOKI ALUMAF شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
اممند اويحي جماعة ايت يوسف 
وعلي  - 32222 الح يمة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 BOKI  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.ALUMAF
النجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
االلومنيو6،   : انواعها  بمختلف 
)PVC)،النجارة  الكلوريد  بوليفيتيل 

املعدنية..
: دوار ايت  عنوان املقر االجتماعي 
يوسف  ايت  جماعة  اويحي  اممند 

وعلي  - 32222 الح يمة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

100 حصة    : ال يد غفقير مممد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مممد  غفقير  ال يد 
ايت  جماعة  بوعفيف  سيدي  مركز 
الح يمة   32222 وعلي  يوسف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  مممد  غفقير  ال يد 
ايت  جماعة  بوعفيف  سيدي  مركز 
الح يمة   32222 وعلي  يوسف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالح يمة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم -.

364I

Mėdias Cliquable SARL au

ميديا كليكابل
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Mėdias Cliquable SARL au
 AV. JADDA NR  6 Etage 3

 boussafou ، 932 4، Tetouan
Maroc

ميديا كليكابل شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع جدة 
رقم 31 ال5ابق 2 بوسافو   - 4 932 

ت5وان املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

272 269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
ميديا   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

كليكابل.

شركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

موقع  تأسي2  إلى  تهدف  إعالمية، 

إلكتروني...

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - بوسافو     2 ال5ابق   31 جدة رقم 

4 932 ت5وان املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البشير  دينة  ال يدة 

  932 4 بوسافو   16 شارع جدة رقم 

ت5وان املغرب.

عنوانه)ا)  البشير  دينة  ال يدة 

  932 4 بوسافو   16 شارع جدة رقم 

ت5وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  البشير  دينة  ال يدة 

  932 4 بوسافو   16 شارع جدة رقم 

ت5وان املغرب

عنوانه)ا)  البشير  دينة  ال يدة 

  932 4 بوسافو   16 شارع جدة رقم 

ت5وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت5وان  بتاريخ 26 يوليوز 

 222 تمت رقم  482/2.

365I

FIDUNEL

EYE4DOMO MAROC
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

ال5ابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

 EYE4DOMO MAROC

شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي  2  زنقة 

إبن منير معاريف الدار البيضاء - 

22372 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 27 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   14

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EYE4DOMO MAROC

الشراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والبيع واالستيراد والتصدير والصيانة 

واألنظمة  العامة  الكهرباء  مجال  في 

ال معية  واألنظمة  اإللكترونية 

والبصرية وغجهزة اإلنذار .
عنوان املقر االجتماعي :  2  زنقة 

 - البيضاء  الدار  معاريف  منير  إبن 

22372 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : بنزوية  عصا6  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنزوية  عصا6  ال يد 

شقة   01 ال5ابق  وجدة  شارع   18

 28822 املحمدية  الوفاء  حي   04

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  بنزوية  عصا6  ال يد 

شقة   01 ال5ابق  وجدة  شارع   18

 28822 املحمدية  الوفاء  حي   04

املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تمت رقم -.
366I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

PRESTIGLOC RENT CARS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير ت مية الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 ال5ابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فل 5ين ، 30000، 

فاس املغرب
PRESTIGLOC RENT CARS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

القرويين رقم 13 طريق عين الشقف 
فاس - 30000 فاس املغرب.

تغيير ت مية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

62299
 بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تغيير  يونيو  222   17 املؤرخ في 
 PRESTIGLOC« ت مية الشركة من 
 PLANET« إلى   «RENT CARS

. »ISTITMAR
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3443.
367I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 EXCEL IN EXCELLENCE
PRIVE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 22 زنقة 1 حي ال ال6 ، غحداف 
AZROU MAROC ،53100 ، غزرو ،
 EXCEL IN EXCELLENCE PRIVE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 05 ، 
حي آد6 - غزرو- - 53100 غزرو املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   11

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 EXCEL : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.IN EXCELLENCE PRIVE

التعليم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخصو�سي االبتدائي.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 05 ، 

حي آد6 - غزرو- - 53100 غزرو املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

222.222,22 درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يدة بويزريان مارية 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : ال يدة سليماني حنان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة بويزريان مارية عنوانه)ا) 
رقم 443 ، الزنقة 4 ، األرز 3 - غحداف 

53100 غزرو املغرب.

ال يدة سليماني حنان عنوانه)ا) 

شقة 7 ، عمارة 3 ، بلوك 9 النخيل 6 

53100 غزرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة بويزريان مارية عنوانه)ا) 
رقم 443 ، الزنقة 4 ، األرز 3 - غحداف 

53100 غزرو املغرب

ال يدة سليماني حنان عنوانه)ا) 

شقة 7 ، عمارة 3 ، بلوك 9 النخيل 6 

53100 غزرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

 222 تمت رقم 273.

368I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

L&R PARA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 ال5ابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فل 5ين ، 30000، 

فاس املغرب

L&R PARA شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

االر�سي رقم 36 تجزئة بارك ليبدرو6 

املدينة الجديدة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

689  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   2 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 L&R  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARA

أرض الشركة بإيجاز : الصيدلة.

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االر�سي رقم 36 تجزئة بارك ليبدرو6 

املدينة الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : الراي2  نجية  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : الودادي  جمال  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  الراي2  نجية  ال يدة 
8 6.ج  22 زنقة اما6 الجويني الشقة 

فاس 30000 فاس املغرب.
ال يد جمال الودادي عنوانه)ا) 
8 6.ج  22 زنقة اما6 الجويني الشقة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  الراي2  نجية  ال يدة 
8 6.ج  22 زنقة اما6 الجويني الشقة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3504.
369I

RA CONSULTING

 SOCIETE  ANAS
TRAITEMENT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 32222،

FES MAROC
 SOCIETE  ANAS TRAITEMENT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 51 
شارع املزدلفة حي الوفاء 2 طريق 
صفرو  فاس 30000 فاس املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE  ANAS TRAITEMENT
طرق   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 
والصرف  املياه  غنابيب  االتصال، 

الصحي.

- غعمال متنوعة او التشييد.
 51 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
طريق   2 الوفاء  حي  املزدلفة  شارع 

صفرو  فاس 30000 فاس املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:
 500   : ال يد املختار املنصوري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : املنصوري  ان2  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املنصوري  املختار  ال يد 
51 شارع املزدلفة حي  عنوانه)ا) رقم 
فاس   30000 2 طريق صفرو  الوفاء 

املغرب.
ال يد ان2 املنصوري عنوانه)ا) 
 2 شارع املزدلفة حي الوفاء   51 رقم 

طريق صفرو 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
املنصوري  املختار  ال يد 
51 شارع املزدلفة حي  عنوانه)ا) رقم 
فاس   30000 2 طريق صفرو  الوفاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3535.
370I

ste mifi

CHQITEC SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

22222، meknes maroc
CHQITEC SARL AU شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

ال فلي رقم 114 حي اكدال مكناس 
- 50000 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  غبريل  222   08

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHQITEC SARL AU

مكتب   -   : أرض الشركة بإيجاز 

الدراسات و التمقيق و األبماث

ومهندس استشاري

تصميم و انشاء املوقع.

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

114 حي اكدال مكناس  ال فلي رقم 

- 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد ياسين شكيربان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد ياسين شكيربان عنوانه)ا) 

114 حي اكدال  ال5ابق ال فلي رقم 

مكناس 50000 مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)   نادية  بودين  ال يدة 
تواركة   2 العزيز  زنقة عبد   37 رقم 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3228.

371I

FNMCOMPTA

D3 TEXTILE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 27

 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

D3 TEXTILE شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 

موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل ال5ابق 3 رقم 9 - طنجة - 

92222  طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 D3  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEXTILE

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

فرز و   , وحدة إلعادة تدوير الن يج 

عزل الن يج و الخياطة.

 14  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع موالي اسماعيل إقامة موالي 
اسماعيل ال5ابق 3 رقم 9 - طنجة - 

92222  طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد مممد التواتي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 1000  : التواتي   مممد  ال يد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال يد مممد التواتي  

   22 زنقة  غ   5 اشناد  املرس  حي 

92222  طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ال يد مممد التواتي  

   22 زنقة  غ   5 اشناد  املرس  حي 

92222  طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7229.

372I

اءتمانية عبد الرحيم

AGRI-SUDINVEST
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة غبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15000، الخمي ات املغرب

AGRI-SUDINVEST شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي لي اسفة 

إقامة رياض صوفيا عمارة 108 

ال5ابق 2 الشقة 5 الدارالبيضاء - 

92 22 الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

472722

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2222 أشت   13

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
AGRI-  : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها 

.SUDINVEST
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الفالحي  واإلستغالل  الت يير  في 

والتجاري.
عنوان املقر االجتماعي : لي اسفة 
 108 عمارة  صوفيا  رياض  إقامة 
 - الدارالبيضاء   5 الشقة   2 ال5ابق 

92 22 الدارالبيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
ال يدة عزوزي وفاء :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  وفاء  عزوزي  ال يدة 
لي اسفة إقامة رياض صوفيا عمارة 
108 ال5ابق 2 الشقة 5 الدارالبيضاء 

92 22 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  وفاء  عزوزي  ال يدة 
لي اسفة إقامة رياض صوفيا عمارة 
108 ال5ابق 2 الشقة 5 الدارالبيضاء 

92 22 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2222 تمت رقم 8732 .
373I

ديوان التوثيق العصري

هاللية
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة
ديوان التوثيق العصري

72 شارع يعقوب املنصور الدار 
البيضاء، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
هاللية شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبة اقامة رامي مكتب رقم 8 الدار 
البيضاء 222222 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222797

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم  يونيو  222   11 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم»   10.500.000«
»100.000 درهم» إلى »10.600.000 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789232.

374I

FIDUSAL

 LA MAROCAINE DU
COMMERCE GENERAL

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUSAL
493 وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة ، 2232 ، تمارة 
املغرب

 LA MAROCAINE DU
COMMERCE GENERAL شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 شارع 

القاهرة حي العلويين  - 2222  تمارة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99 93
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  ماي  222   29 في  املؤرخ 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
 LA MAROCAINE الشريك الوحيد 
DU COMMERCE GENERAL  مبلغ 
وعنوان  درهم   80.000 رغسمالها 
القاهرة  شارع   45 اإلجتماعي  مقرها 
تمارة املغرب    2222 - حي العلويين  

نتيجة ل : إيقاف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 45 شارع 
القاهرة حي العلويين  - 2222  تمارة 

املغرب. 
و عين:

بالخ5اب  غحمد    ال يد)ة) 
حي  القاهرة  شارع   45 عنوانه)ا)  و 
املغرب  تمارة    2222 العلويين  

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  ممل  و   املخابرة 

 45  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  و   
شارع القاهرة حي العلويين تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    9 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 6277  .

375I

ديوان الخدمات

BOUSSAK CAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ديوان الخدمات
شارع مممد الخام2 رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

BOUSSAK CAR شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البا6 
رقم 72 ال5ابق ال فلي ال الطنة 

زيرارة  - 16000 سيدي قاسم 
املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28922

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   06
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUSSAK CAR
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ال يارات.

: حي البا6  عنوان املقر االجتماعي 

ال الطنة  ال فلي  ال5ابق   72 رقم 

زيرارة  - 16000 سيدي قاسم املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

  : الحفيظ  عبد  بوصاك  ال يد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

ال يد بوصاك زهير :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحفيظ  عبد  بوصاك  ال يد 

ال الطنة  رقم  البا6  حي  عنوانه)ا) 

زيرارة  16000 سيدي قاسم املغرب.

ال يد بوصاك زهير عنوانه)ا) حي 

 16000 البا6 رقم ال الطنة زيرارة  

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

الحفيظ  عبد  بوصاك  ال يد 

ال الطنة  رقم  البا6  حي  عنوانه)ا) 

زيرارة  16000 سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  قاسم   ب يدي  االبتدائية 

تمت رقم -.

376I

FIDUSAL

CO.GE.AN TEMARA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUSAL

493 وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة ، 2232 ، تمارة 

املغرب

CO.GE.AN TEMARA شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22  

الشقة 7 امل يرة 1 - 2222  تمارة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر  يونيو  222   29 في  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

 CO.GE.AN الوحيد  الشريك  ذات 

 10.000 رغسمالها  مبلغ    TEMARA

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

  2222  -  1 امل يرة   7 الشقة    22

إيقاف   : ل  نتيجة  املغرب  تمارة 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب رقم 22  

تمارة    2222  -  1 امل يرة   7 الشقة 

املغرب. 

و عين:

و  البراوي  ممند   ال يد)ة) 

 1 امل يرة   7 شقة    22 عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  تمارة    2222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  ممل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 116711.

377I

Conseil assistance pme

TECAPRO 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

Conseil assistance pme

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 appt N°  23eme étage، 22222،

Casablanca Maroc

 TECAPRO شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 332 شارع 
ابراهيم روداني ال5ابق الخام2 

الرقم  2 - 22332 الدار البيضاء  
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.479837
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222    2 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :
- نقل البضائع 

- نقل امل تخدمين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789464.

378I

GLOFID

TRANS RAFI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID
96  شارع ال فير بن عائشة ال5ابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 
البيضاء املغرب

TRANS RAFI شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 يناير ال5ابق االول الشقة 69  - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.366977

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  يوليوز  222   08 في  املؤرخ 
ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 
  TRANS RAFI ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رغسمالها 10.000 درهم وعنوان 
يناير   11 75 شارع  مقرها اإلجتماعي 
 22222  -   69 ال5ابق االول الشقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عد6 

بلوغ وتمقيق األهداف ال امية.

و حدد مقر التصفية ب 75 شارع 
  69 الشقة  ال5ابق االول  يناير   11
املغرب 22222 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
ال يد)ة) كمال  رفيعي و عنوانه)ا) 
الدروة    2 رقم  اش  الوفاء  تجزئة 
)ة)  الدروة املغرب كمصفي   22222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788844.
379I

إئتمانيات الدريوش

Société TALAMANCA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92222، العرائش املغرب
Société TALAMANCA   شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عقبة بن نافع اقامة ال عادة رقم 

17 - 92222 العرائش املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  Société TALAMANCA
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شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عقبة بن نافع اقامة ال عادة رقم 17 

- 92222 العرائش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد الشكالطي امممد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امممد  الشكالطي  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة ال ال6 الجديد رقم 

263 92222 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

امممد  الشكالطي  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة ال ال6 الجديد رقم 

263 92222 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  929/222.

380I

RIAD CONSULTANT

 GREEN LEADER شركة
CONSTRUCTION SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير ت مية الشركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 29 APPT 2  RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 22222،

KHOURIBGA MAROC

 GREEN LEADER شركة

CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي موطن 

بعمارة 29 ال5ابق االول شارع 

تام نا الوفاق خريبكة - 22222 

خريبكة املغرب.

تغيير ت مية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6 89

 بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم تغيير  غبريل  222   23 املؤرخ في 

 GREEN ت مية الشركة من »شركة 

 LEADER CONSTRUCTION

 ELITE »شركة  إلى   «SARL

 TECHNIQUE INNOVATION

. »-SARL-AU

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   06 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 222 تمت رقم  22.

381I

FNMCOMPTA

BNI AMMART TRANS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2 

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 27

 TANGER ، 92222، TANGER

MAROC

BNI AMMART TRANS شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 

موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل ال5ابق 3 رقم 9 - طنجة - 

92222 طنجة  املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 4 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 BNI  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMMART TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الوطني والدولي للبضائع.

 14  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل ال5ابق 3 رقم 9 - طنجة - 

92222 طنجة  املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد سعيد ملشاشتي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : ال يد سعيد ملشاشتي  

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد سعيد ملشاشتي  عنوانه)ا) 

بوجراح   17 شارع ح ن شقور رقم 

93222 ت5وان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد سعيد ملشاشتي  عنوانه)ا) 

بوجراح   17 شارع ح ن شقور رقم 

93222 ت5وان  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7228.

382I

ARKOS

ARCHI CHALLENGE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D  N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

ARCHI CHALLENGE

 شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 complexe erac,bd med 6,imm
 d n°2la gironde casablanca
CASABLANCA 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

511353
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   07
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 ARCHI : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.CHALLENGE
تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 
جميع  وتنفيذ  وتصميم  املشورة 
غنواع اإلعالنات والفعاليات وغعمال 

الت5وير والبناء..
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 complexe erac,bd med 6,imm
 d n°2la gironde casablanca
الدار   CASABLANCA 22222

البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة :  222 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
حصة   22   : ال يد عمر قدوري 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يدة فاطمة الزهراء الداودي :  
22 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يدة شيماء زروالي :  22 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
:  22 حصة  ال يدة زينب زروالي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قدوري  عمر  ال يد 
 8 مدخل   4 إقامة غنا�سي مج سكينة 
رقم 153 غهل لغال6 البيضاء 22642 

الدار البيضاء املغرب.
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عنوانه)ا)  زروالي  شيماء  ال يدة 
ح   45 15رقم  زنقة  الحرية  درب 
البيضاء  الدار   22272 اليضاء   6

املغرب.
عنوانه)ا)  زروالي  زينب  ال يدة 
ح   45 15رقم  زنقة  الحرية  درب 
البيضاء  الدار   22272 اليضاء   6

املغرب.
الداودي  الزهراء  فاطمة  ال يدة 
عنوانه)ا) طريق موالي التهامي عمارة 
101 شقة 11 طابق 5 الحي املحمدي 
الدار البيضاء 22272 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  قدوري  عمر  ال يد 
 8 مدخل   4 إقامة غنا�سي مج سكينة 
رقم 153 غهل لغال6 البيضاء 22642 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم -.
383I

RIAD CONSULTANT

 GREEN LEADER شركة
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

RIAD CONSULTANT
 IMM 29 APPT 2  RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 22222،
KHOURIBGA MAROC
 GREEN LEADER شركة

CONSTRUCTION SARL شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 
بعمارة 29 مكتب 01 شارع تام نا 
الوفاق خريبكة - 22222 خريبكة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 89

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  غبريل  222   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سامي الكراط  )ة)  تفويت ال يد 

غصل  من  اجتماعية  حصة   222

750 حصة لفائدة  ال يد )ة) ياسين  

املخير بتاريخ 29 مارس  222.
اشرف عزيزي  )ة)  تفويت ال يد 

غصل  من  اجتماعية  حصة   222

750 حصة لفائدة  ال يد )ة) ياسين  

املخير بتاريخ 29 مارس  222.

الحميد  عبد  )ة)  ال يد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   222 بلفالح 

)ة)  ال يد  750 حصة لفائدة   غصل 

ياسين  املخير بتاريخ 29 مارس  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   06 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

 222 تمت رقم  22.

384I

MJ MANAGEMENT

أملاس ديراسات
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC

غملاس ديراسات شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 

شارع 88 رقم 11 طريق مدينة 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  8899

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

غملاس   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

ديراسات.

نصائح و   : أرض الشركة بإيجاز 
ديرسات و إدارة املشاريع.

عنوان املقر االجتماعي : حي نجيبة 
شارع 88 رقم 11 طريق مدينة طنجة 

- 92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يدة إكرا6 غحتي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : بشناتي   سفيان  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غحتي  إكرا6  ال يدة 
غسعادة  إقامة    9 شقة   54 بناء 
غكادير   80000 غكادير  املحمدي  حي 

املغرب.
ال يد سفيان بشناتي  عنوانه)ا) 
غسعادة  إقامة    9 شقة   54 بناء 
حي2  املحمدي غكادير 80000 غكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  غحتي  إكرا6  ال يدة 
غسعادة  إقامة    9 شقة   54 بناء 
غكادير   80000 غكادير  املحمدي  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   29 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 6964.

385I

expert comptable

SOCIETE  TORRE - MAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

expert comptable
nador ، 62222، nador maroc

SOCIETE  TORRE - MAR  شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل5ار 
- تجزئة سعادة األمان - رقم 722   - 

62222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 0

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  أشت  222   04

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE  TORRE - MAR

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشقق.

- استغالل اقامة فندقية..

عنوان املقر االجتماعي : حي امل5ار 

- تجزئة سعادة األمان - رقم 722   - 

62222 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وعلي  ادري2   ال يد 

فرخانة 62222 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  وعلي  ابراهيم   ال يد 

فرخانة 62222 الناظور املغرب.

بالغازي عنوانه)ا)  ال يدة ربيعة  

فرخانة 62222 الناظور املغرب.

الحجاجي   اكرا6   ال يدة 

الناظور   62222 فرخانة   عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  وعلي  ابراهيم   ال يد 

فرخانة 62222 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 أشت 

 222 تمت رقم 3671.

386I
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COMPTE A JOUR

H.CARREAUX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N°  3

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62222، NADOR MAROC
H.CARREAUX شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي 

الف5واكي - 62222 الناظور املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  أشت  222   03 في  املؤرخ 
»التصدير  تغيير نشاط الشركة من 
واستيراد  »تصدير  إلى  واالستيراد» 

املواد الغذائية الفواكه والخضر».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 3651.

387I

COMPTE A JOUR

RIF YASSI LOGISTICA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N°  3

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62222، NADOR MAROC

RIF YASSI LOGISTICA شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة  
الب تان  - 62222 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22337
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تغيير  املؤرخ في 22 أشت  222 
ال لع  »نقل  من  الشركة  نشاط 
الوطنية  ال لع  »نقل  إلى  للغير» 

والدولية لح اب الغير».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 3653.

388I

BE SAFE INTERNATIONAL

BE SAFE INTERNATIONAL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

BE SAFE INTERNATIONAL
 Avenue Med 2 Appart N°28,

 4eme Etage ، 92222، TANGER
MAROC

 BE SAFE INTERNATIONAL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
 B4 وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب
ال5ابق التاني املن5قة الحرة مركز 
األعمال تجزئة 40A من5قة تجهيز 
الصادرات   - 92292 طنجة املغرب 

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   30
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 BE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFE INTERNATIONAL
الهندسة   : أرض الشركة بإيجاز 
 ، التدقيق   ، والت5وير  البمث   ،
وتركيب  بيع   ، التجميع   ، التمكم 
منتجات  جميع  وخدمة  وصيانة 

ال المة للصناعة.
 B4 عنوان املقر االجتماعي : مكتب
مركز  الحرة  املن5قة  التاني  ال5ابق 
تجهيز  من5قة   40A تجزئة  األعمال 
الصادرات   - 92292 طنجة املغرب .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 3 .794 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 30   : بارتيليمي  بيير إيف  ال يد 

حصة بقيمة 229.  درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بارتيليمي  إيف  بيير  ال يد 

 92222 إسبانيا   شارع  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

بارتيليمي  إيف  بيير  ال يد 

 92222 إسبانيا   شارع  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242286.

389I

TAGES CONSULTING

OVERA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

TAGES CONSULTING

 N 329 Lot. Haj Fateh  er étage

Q. El Oulfa ، 22262، الدار 

البيضاء املغرب

OVERA شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع األمير موالي عبد آهللا و شارع 

النخلة ، العمارة 1 ال5ابق 4 شقة 
رقم7 -  2 222  الدار البيضاء  

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 286 

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OVERA
الترويج   : بإيجاز  الشركة  أرض 

العقاري.
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع األمير موالي عبد آهللا و شارع 
شقة   4 ال5ابق   1 العمارة   ، النخلة 
البيضاء   الدار    222 2   - رقم7 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 340   : ال يد عبد القادر بظاظ 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : ال يد عصا6 العرو�سي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد عادل بظاظ :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بظاظ  القادر  عبد  ال يد 
شايتيمار  تجزئة    08 رقم  عنوانه)ا) 
22 زنقة 03 ايبينال املعاريف  22372 

الدار البيضاء  املغرب.
ال يد عصا6 العرو�سي  عنوانه)ا) 
7 اآللفة   105 شقة  تجزئة الزبير رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بظاظ   عادل  ال يد 
زنقة الخ5يب البغدادي بوركون   2

22242 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد عصا6 العرو�سي  عنوانه)ا) 
7 اآللفة   105 شقة  تجزئة الزبير رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  بظاظ   عادل  ال يد 
زنقة الخ5يب البغدادي بوركون   2

22242 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 11 أشت  222 تمت رقم 789423.
392I
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ال اقية 

الحمراء

 SOCIETE

 TELECOMUNICATION

 ET GEOLOCALISATION

LAAYOUNE

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيون ال اقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 

العيون املغرب

 SOCIETE TELECOMUNICATION

 ET GEOLOCALISATION

LAAYOUNE  شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

االمين حي موالي رشيد بلوك 22 

رقم 22 العيون  - 70000 العيون  

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   28

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE TELECOMUNICATION

 ET GEOLOCALISATION

. LAAYOUNE

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

غو  لنف ها  سواء  هو،  الشركة  من 

ألطراف ثالثة في املغرب والخارج:

العمل في ق5اع التقنيات الجديدة 
املتخصصة في مجال االتصاالت عن 
وصناديق  ال5ائرة،  متن  على  بعد 
ذكية، والرصد عن بعد، واالستيراد، 
�سيء  كل  وتصدير  وبيع  والشراء، 
املوقع  تمديد  معدات  من  نوع 
الجغرافي. إدارة األس5ول، التشغيل، 
الوساطة، التمثيل التجاري، املعدات 
ال5بية  والتقنيات  الكمبيوتر، 

واإلسعافية. 
الكابالت،  شبكة عمل التثبيت،   

ت5وير األجهزة، حلول إدارة كاملة
األسود  الصندوق  غس5ول، 
غساس  على  القيادة  وسلوك 

إحداثيات GPS و
.GPRS إرسال

واألعمال  واإلمداد  الت ويق 
وبيع واستيراد وتصدير جميع  وشراء 

املواد واملنتجات
الحوسبة والتشغيل اآللي للمكاتب 
وتمديد املواقع الجغرافية والتشغيل 

اآللي للمنازل الذكية
التجارة العامة؛ استيراد وتصدير 

املقاول من الباطن والتجارة.
الفنيين  وتوفير  الصيانة  خدمة 

والكهربائيين والعمال واإلدارة
من املوظفين.

اللوج تية  والخدمات  النقل 
املغرب  في  البضائع  غنواع  لجميع 

والخارج.
تجارية  معاملة  غي  عموما، 

وصناعية ومالية ذات صلة مباشرة
للكائنات  مباشر  أير  بشكل  غو 
من  التي  األشياء  غو  غعاله  املذكورة 

املرجح غن تعزز تمقيقها ، و
ت5وير الكائن االجتماعي للشركة.

املشاركة املباشرة غو أير املباشرة 
في غي شركة لها نف2 ال�سيء الذي في

الشركة الحالية غو من املرجح غن 
تعزز ت5ورها..

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 
االمين حي موالي رشيد بلوك 22 رقم 
22 العيون  - 70000 العيون  املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

زويتة  العابدين  زين  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

زويتة  العابدين  زين  ال يد 

موالي  حي  االمين  شارع  عنوانه)ا)  
العيون    22 رقم   22 بلوك  رشيد 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

زويتة  العابدين  زين  ال يد 

موالي  حي  االمين  شارع  عنوانه)ا)  
العيون    22 رقم   22 بلوك  رشيد 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 29 يوليوز 

 222 تمت رقم  222/  22.

39 I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

 IDRS CONSEIL IMMO

KECH
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES

AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT

 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،

42222، MARRAKECH MAROC

 IDRS CONSEIL IMMO KECH

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

344 عمارة 344 الوازي2 2 تجزئة 

الصنوبر حي اإلزدهار مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 IDRS  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.CONSEIL IMMO KECH

وكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري : بيع - شراء و كراء

غنواع  كل  الغير  غجل  من  ت يير 

امللكيات العقارية

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الوازي2   344 عمارة   344 رقم 

تجزئة الصنوبر حي اإلزدهار مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد االدري�سي الح ني يوسف :  

60 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   40   : ال يد اسرار ح ن 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد االدري�سي الح ني يوسف 

 51 عمارة   1 اقامة سلمى  عنوانه)ا) 

 40000 مراكش  تاركة   15 شقة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  ح ن  اسرار  ال يد 
مراكش   40 رقم   3 عباد  سيدي 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد االدري�سي الح ني يوسف 

 51 عمارة   1 اقامة سلمى  عنوانه)ا) 

 40000 مراكش  تاركة   15 شقة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26623 .

392I
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ste cofiguer sarl

STE MISTER CHANGE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb   etage n3

guercif ، 32 22، guercif maroc

STE MISTER CHANGE شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي امللك 

امل مى االمل حي النكد - 35100 

جرسيف املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2222/2279

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  يوليوز  222   29 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :

- التجارة في االحجار املعدنية

- بيع املجوهرات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  284/222 .

393I

ste cofiguer sarl

 STE MOULOUYA RENTE

CAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb   etage n3

guercif ، 32 22، guercif maroc

 STE MOULOUYA RENTE CAR

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 42  شارع 

مممد الخام2 - سعاد 5 - عمارة 

ايز6 - 35100 جرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.887

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حميد صدوق  )ة)  تفويت ال يد 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  ال يد )ة) سناء 

بامو بتاريخ 15 يوليوز  222.
حميد صدوق  )ة)  تفويت ال يد 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  ال يد )ة) عبد 
الحق ساخي بتاريخ 15 يوليوز  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
أشت  222 تمت رقم  222/ 3  .

394I

FIDUCIAIRE BADES

CHALLENGE CONTROL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE BADES
 RUE AL ANDALOUSS ، 18

32222، AL HOCEIMA MAROC
Challenge control شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
ايت قمرة الح يمة - 32222  

الح يمة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   03
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Challenge control

دراسة و   : أرض الشركة بإيجاز 

تهم صناعة  تقنية  مراقبة  و  غبماث 

املباني.

جماعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  32222  - الح يمة  قمرة  ايت 

الح يمة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 100   : غميمة  الح5ري  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة الح5ري غميمة عنوانه)ا) 
زموري 2 عمارة عمر رقم 74 92282 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة الح5ري غميمة عنوانه)ا) 
زموري 2 عمارة عمر رقم 74 92282 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالح يمة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم -.

392I

مكتب معيشة للح ابات و األستشارات الجبائية

 MULTI TECHNIQUES

DACILITIES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب معيشة للح ابات و 

األستشارات الجبائية

حي ال ال6 بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 4222 ، سيدي سليمان 

املغرب

 MULTI TECHNIQUES

DACILITIES  شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اكدال ا2 -7 - 4222  سيدي 

سليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 29

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

يوليوز  222   27 في  املؤرخ 

امل ؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 MULTI TECHNIQUES املحدودة 

DACILITIES   مبلغ رغسمالها 10.000 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة اكدال ا7-2  - 4222  سيدي 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  سليمان 

النشاط.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي    4222  - ا2-7   اكدال 

سليمان املغرب. 

و عين:

و  العروي  يون2   ال يد)ة) 

ا2-7   اكدال  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب  سليمان  سيدي    4222

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اكدال ا7-2  - سيدي سليمان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليمان   ب يدي  االبتدائية 

29 يوليوز  222 تمت رقم 242.

396I

SAHARIANA TD  SARL AU

SAHARIANA TD
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

SAHARIANA TD  SARL AU

2  زنقة ديدي ولد خدور ، 72222، 

ال مارة املغرب

SAHARIANA TD شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2  
زنقة ديدي ولد خدور - 72222 

ال مارة املغرب.
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تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37741
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 08 يوليوز  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - خدور  ولد  ديدي  زنقة    2 »رقم 
»رقم  إلى  املغرب»  ال مارة   72222
1050 حي الفيالت فم الواد  - 72222 

العيون  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم  2/ 267.

397I

SOMANEX

 REDA BOUAMRANI SARL
AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال امل كيني ، 42 22، الدار 

البيضاء املغرب
 REDA BOUAMRANI SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل املعاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.186181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 15 يونيو  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - املعاريف  بالل  عزيز  زنقة   67«
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   22222
»113 شارع الكورنيش اقامة بيل في 

- 22222 الدار البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 785760.

398I

KARIMA EL HAUZI

YAHYA ZUIN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

92222، ASSILAH MAROC

YAHYA ZUIN  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنظر 

الجميل زنقة 71 رقم 9 ال5ابق 1 
رقم 2 - 92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9242

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   13

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 YAHYA : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

. ZUIN

االنعاش   : أرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

املنظر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الجميل زنقة 71 رقم 9 ال5ابق 1 رقم 

2 - 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يدة اركيلة ربيعة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بولعيش  رشيد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ربيعة  اركيلة  ال يدة 

 C SANT FRANCESC 18 PI 01

 00000 BENICARLO CASTELLON

اسبانيا.

عنوانه)ا)  بولعيش  رشيد  ال يد 
 AVDA CATALUNYA 13
 P01 BENICARLON  00000
 BENICARLO CASTELLON

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  ربيعة  اركيلة  ال يدة 
 C SANT FRANCESC 18 PI 01
 00000 BENICARLO CASTELLON

اسبانيا
بولعيش  رشيد  ال يد 
 AVDA CATALUNYA عنوانه)ا) 
 13 P01 BENICARLON 00000
BENICARLO CASTELLON اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   05 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242267.

399I

KARIMA EL HAUZI

 MAROC LEVAGE
 TRANSPORT

MANUTENTION
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
92222، ASSILAH MAROC

 MAROC LEVAGE TRANSPORT
MANUTENTION  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنظر 
الجميل زنقة 71 رقم 9 ال5ابق 1 

رقم 2 - 92222 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118651
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   03
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAROC LEVAGE TRANSPORT

. MANUTENTION
 Transport : أرض الشركة بإيجاز
 routier de fret et service de

. déménagement
املنظر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الجميل زنقة 71 رقم 9 ال5ابق 1 رقم 

2 - 92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
ال يد حكيم الرامي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : الحريتي  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرامي  حكيم  ال يد 
ظهر املحلة تجزئة غنجاد زنقة س 22 

رقم 18 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  الحريتي  مممد  ال يد 
عين   307 رقم   22 نرج2  حي 
تاوج5ات  51000  الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  الرامي  حكيم  ال يد 
ظهر املحلة تجزئة غنجاد زنقة س 22 

رقم 18 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    9 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 3 2447.
400I

CCJF

BETA OFFICE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 2ème Etg Casablanca ،
22242، CASABLANCA MAROC

 BETA OFFICE



عدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222)الجريدة الرسمية   17476

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67، تجزئة 

ب اتين األلفة، حي ح ني،  - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

229943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   29

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 BETA  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.OFFICE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

املكتبية  اللواز6  وتصدير  واستيراد 

واللواز6 املدرسية واملعدات املكتبية 

واملواد  الكمبيوتر  وغجهزة  واألثاث 

االستهالكية.

 ،67  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تجزئة ب اتين األلفة، حي ح ني،  

22222 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : الغالو  هشا6  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد هشا6 الغالو عنوانه)ا) 58 
زنقة 3 تجزئة نزهة شقة ج 58 ع س 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد هشا6 الغالو عنوانه)ا) 58 
زنقة 3 تجزئة نزهة شقة ج 58 ع س 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 782894.

401I

FISCAL & LEGAL TEAM

تويو حبر شمال إفريقيا
إعالن متعدد القرارات

FISCAL & LEGAL TEAM

 RUE TAHA HOUCINE 2EME 3

 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،

22262، CASABLANCA MAROC

تويو حبر شمال إفريقيا »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: املجمع  

الصناعي سابينو ق5عة -684  

النواصر 27222 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.435037

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

اتخاذ  تم  ماي  222   18 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

-1إستقالة مدير م ير:  قرار رقم 

الجمع  قرر  مايلي:  على  ينص  الذي 

ديفيد  ال يد  استقالة  وقبل  العا6 

إسبوسيتو من منصبه كمدير م ير 

للشركة إعتباًرا من  9  فبراير  222.

م ير  مدير  تعيين   -  2 رقم  قرار 

قرر  الذي ينص على مايلي:   : جديد 

الجمع العا6 تعيين مدير م ير جديد 

ال يد تاداياسو تاني، من مواليد 26 

غأ 25 982 ، وحامل جواز ال فر 

TK98  224 رقم

قرار رقم -3استقالة عضو اللجنة 

الذي ينص على مايلي:  االستشارية: 

الجمع العا6 وقبل استقالة  صادق  

منصبه  من  ناوتو  سوميا  ال يد 

 
ً
كعضو في اللجنة االستشارية اعتبارا

من 26 غبريل  222.

جديد  عضو  -4تعيين  رقم  قرار 

الذي ينص على  للجنة االستشارية: 

مايلي: قرر الجمع العا6 وفقا لألحكا6 

النظامية تعيين عضو جديد باللجنة 

االستشارية ال يد تاداياسو تاني

عا6:  مدير  -5تعيين  رقم  قرار 

الجن ية  مايلي:  على  ينص  الذي 

،  وحامل جواز ال فر رقم  البلغارية 

عا6   مدير  بمنصب   383922277

املنفصل  بالتوقيع  الشركة  تلتز6 

للمدير العا6 بجميع األعمال املتعلقة 

بها  يمكن لهذا األخير باستخدا6 هذا 

الشركة،  الحتياجات  فقط  التوقيع 

املتعلقة  العمليات  جميع  وتنفيذ 

بهدفها.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم تعديل املادتين 14 و 15 : 

الذي ينص على مايلي:  بعد القرارات 

غعاله ،قرر الجمع العا6 تعديل املواد 
قرر  من النظا6 األسا�سي.    15 و   14

الجمع العا6 تعديل النظا6 األسا�سي 

وتمديثه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788222.

422I

FIDUCIAIRE BAMMOU

S CAR CHRONO SERVICE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N24 ،  4222،

KENITRA Maroc

 S CAR CHRONO SERVICE

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

انوال اقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزة  - 14000 القني5رة املغرب

.تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24897

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 10 يونيو  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 11 فلوري  اقامة  انوال  شارع   23«

 14000  - ميموزة    4 رقم  مكتب 

»تجزئة ايراك  إلى  القني5رة املغرب» 
 923 رقم  تبقعة   30 رقم   16 زنقة 

القني5رة    14000  -   2 و   1 املحل 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 4078.

403I

PRIVILÈGE LADIES BEAUTY & SPA

EVEREST WELLNESS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

EVEREST WELLNESS

13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

ال5ابق األول رقم 8. ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

EVEREST WELLNESS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب ال5ابق 

األول رقم 8. - 22322 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222    2

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVEREST WELLNESS
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إدارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الحمامات واالستمما6 والحمامات.

زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة لزالب ال5ابق 
األول رقم 8. - 22322 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد مممد فهد متوكيل :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : متوكيل  الياس  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
متوكيل  فهد  مممد  ال يد 
ناصر  �سي  الحبيب  محج  عنوانه)ا) 
الدار   22372 انفا   املدنية  الوقاية 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  متوكيل  الياس  ال يد 
الوقاية  ناصر  �سي  الحبيب  محج 
البيضاء  الدار   22372 انفا   املدنية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
متوكيل  فهد  مممد  ال يد 
ناصر  �سي  الحبيب  محج  عنوانه)ا) 
الدار   22372 انفا   املدنية  الوقاية 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788942.
404I

SOMANEX

 IMMO ONCO CARDIO
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال امل كيني ، 42 22، الدار 

البيضاء املغرب
 IMMO ONCO CARDIO SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
أاندي مول 6، شارع أاندي، 

ال5ابق 4 الشقة 11 - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   16
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 IMMO : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.ONCO CARDIO SARL
اقتناء،   : بإيجاز  الشركة  أرض 
بيع وت يير  رهن،  كراء،  بناء،  شراء، 

جميع انواع البنايات والعقارات.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أاندي مول 6، شارع أاندي، ال5ابق 
4 الشقة 11 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 SARL الشركة فون يير كارديوريا 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  622

للحصة .
الشركة اونكوراد SA :  422 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 SARL الشركة فون يير كارديوريا 
عنوانه)ا) اقامة أاندي مول 6، شارع 
أاندي، ال5ابق 4 الشقة 11 22222 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)   SA اونكوراد  الشركة 
سالج شارع سيدي   03 االقامة رقم 
انفا  الذياب  عين  الرحمان  عبد 

22222 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عمر حجي عنوانه)ا)  اقامة 
كاليفورنيا    22 الحدائق مجبر الرقم 

22222 الدار البيضاء املغرب
ال يد مممد زين عابدين زوبيدي 
الوازي2  اقامة نواحي   15 عنوانه)ا) 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788770.

405I

مكتب الدراسات املحاسباتية والت يير

SOUM CAFTAN
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والت يير

شارع مممد الخام2 عمارة بن5الب 
ال5ابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب
SOUM CAFTAN شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الزواوية راس لقصر - 35100 

جرسيف املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   22
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 SOUM : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.CAFTAN
االستيراد   : أرض الشركة بإيجاز 
املواد  لتصدير  مفوض   - والتصدير 

الحرفية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 35100  - لقصر  راس  الزواوية 

جرسيف املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 922   : عبو  عبدالوافي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبو  عبدالوافي  ال يد 

هولندا 3564 ايتريخت هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  عبو  عبدالوافي  ال يد 

هولندا 3564 ايتريخت هولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  236/222 .

406I

مكتب الصابري

BASAF MEDIA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

مكتب الصابري

شارع مولي إسماعيل زنقة غكدير 

غبراج طنجة بلوك1ال5ابق الثالث 

رقم29 طنجة ، 92222، طنجة 

املغرب

BASAF MEDIA شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية شارع العربية ال عودية 

ال5ابق 3 رقم 22 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 89
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 28 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 BASAF : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.MEDIA
أرض الشركة بإيجاز : الصحافة 

التواصل .االعال6 والنشر.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال عودية  العربية  شارع  العزيزية 
طنجة   92222  -  22 رقم   3 ال5ابق 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 100   : ايوب  الخياطي  ال يد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ايوب  الخياطي  ال يد 
  54 رقم   3 ط  ب   2 البصرة  اقامة 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  ايوب  الخياطي  ال يد 
  54 رقم   3 ط  ب   2 البصرة  اقامة 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7242.
407I

مكتب  املوثقة االستادة دينا بغدادي

TANMIA HOLDING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

مكتب املوثقة االستادة دينا بغدادي
264 تجزئة  فلوريدا  22222 سيدي 

معروف
الدار البيضاء املغرب

TANMIA HOLDING 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

وعنوان مقرها اإلجتماعي:  2  زنقة 
الفونتين الدار البيضاء  املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232272
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   22 2 نونبر   10
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة
 TANMIA   : الشركة  ت مية   

HOLDING
ادارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االوراق املالية.
زنقة    2 املقر االجتماعي:  عنوان 

الفونتين الدارالبيضاء  
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رغسمال الشركة: 1.000.000 

درهم، -
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء
رشيد,  امين  الفياللي  ال يد: 

عنوانه:   
بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39

البيضاء  
يوسف,  امين  الفياللي  ال يد: 

عنوانه:    
بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39

البيضاء  
* ال يدة : فايزة قي�سي عنوانها:     
بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39

البيضاء  
علي,  امين  الفياللي  ال يد:   *

عنوانه:    
بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39

البيضاء  
سعد,  امين  الفياللي  ال يد: 

عنوانه:    
بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39

البيضاء  

 , :  عالية الفياللي امين  * ال يدة 

عنوانها:  

بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39

البيضاء  

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

رشيد,  امين  الفياللي  ال يد: 

عنوانه:    

بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39

البيضاء  

يوسف,  امين  الفياللي  ال يد: 

عنوانه:    

بي2 زنقة ميموزا انفا الدار   39  

البيضاء  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير   22 تمت رقم 00368460

408I

SOCOJUFI SARL

AUTEM CORP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،

22242، CASABLANCA MAROC

AUTEM CORP شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  10 زنقة 

الشراردة ال5ابق ال فلي درب لوبيال 

بوركون - 22242 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

492322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  فبراير  222   04

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTEM CORP
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري..
10 زنقة  عنوان املقر االجتماعي :  
الشراردة ال5ابق ال فلي درب لوبيال 
البيضاء  الدار   22242  - بوركون 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : مممد  الصافي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مممد  الصافي  ال يد 
عين   14 رقم   22 تجزئة النصر زنقة 
الشق 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  مممد  الصافي  ال يد 
عين   14 رقم   22 تجزئة النصر زنقة 

الشق 22222 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراير  222 تمت رقم 2 7662.
429I

N2M CONSEIL-SARL

CLEAN SOL NETTOYAGE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 2 N  9, 2
 ETAGE N 4 ، 62222، NADOR

MAROC
CLEAN SOL NETTOYAGE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي موالي 
رشيد زنقة 173 ميدار الدريوش - 

62222 الناظور املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8239

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  أشت  222   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :

-م5عم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 3629.

410I

FIDUCIAIRE AL QODS

 SOCIETE AYENSSOU
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23222،

BENI MELLAL MAROC

 SOCIETE AYENSSOU TRAVAUX

DIVERS شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخام2 إقامة 7 الرقم 6 - 

23222 بني مالل املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   23

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AYENSSOU TRAVAUX

.DIVERS

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مختلفة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  6 الرقم   7 إقامة  الخام2  مممد 

23222 بني مالل املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : ابابا  ال يد عبد الواحد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد املص5فى املجاهدي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عبد الواحد ابابا عنوانه)ا) 

املر�سى  العهد  ولي  النهضة شارع  حي 

70000 العيون املغرب .

املجاهدي  املص5فى  ال يد 

عنوانه)ا) دوار اوالد امراح اوالد ازما6  

23222 بني مالل  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عبد الواحد ابابا عنوانه)ا) 

املر�سى  العهد  ولي  النهضة شارع  حي 

70000 العيون املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 822.

411I

شركة جهاد املحاسب

شركة لوجيستيك انسين 
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات شريك وحيد

قفل التصفية

شركة جهاد املحاسب

الرقم 22 عمارة نياس شارع احمد 

ال5يب بنهيمة املدينة الجديدة 

غسفي ، 46000، غسفي املغرب

شركة لوجي تيك ان ين شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات شريك 

وحيد شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 11 
بلوك 53 تجزئة سعيدة 22 اسفي 
- 46000 غسفي املغرب - 46000 

غسفي  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8075

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أشت  222 تقرر حل 
شركة  ان ين  لوجي تيك  شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات شريك 
وحيد شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رغسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
تجزئة   53 بلوك   11 اإلجتماعي رقم 
غسفي   46000  - اسفي   22 سعيدة 
املغرب  غسفي    46000  - املغرب 
نتيجة لنظرا إلى عد6 تمقيق الغرض 

من الشركة.
و عين:

و  ان ين   غحمد    ال يد)ة) 
تجزئة   53 بلوك   11 رقم  عنوانه)ا) 
اسفي   46000 اسفي   22 سعيدة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 11 وفي رقم  بتاريخ 22 أشت  222 
اسفي   22 سعيدة  تجزئة   53 بلوك 
 46000  - املغرب  غسفي   46000  -

غسفي  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت    2 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

 222 تمت رقم 2284.

4 2I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

تيديغين كاريي
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au
 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n° 4, 3° étage n° 4
، 92242، Tanger Maroc

تيديغين كاريي شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الجبل إقامة شقرون رقم 14 

ال5ابق 3 رقم 14  - 92242 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تيديغين كاريي.

النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال5رقي الوطني و الدولي للبضائع.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الجبل إقامة شقرون رقم 14 ال5ابق 
3 رقم 14  - 92242 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

اليعقوبي  الواحد  عبد  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اليعقوبي  الواحد  عبد  ال يد 

تجزئة مليكة الق5عة رقم  عنوانه)ا) 

9  92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

اليعقوبي  الواحد  عبد  ال يد 

تجزئة مليكة الق5عة رقم  عنوانه)ا) 

9  92222 طنجة املغرب

ال يد رشيد البورقادي ال و�سي 

 92222 بمرايين  احرارين  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 66 242.

413I

BUREAU ESSOUFYANI

BAHANSA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
72222، LAAYOUNE MAROC

BAHANSA شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
شارع مزوار الرقم 329 ال5ابق 
الرابع  - 70000 العيون املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36047
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   05
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHANSA
كل   : بإيجاز  الشركة  أرض 
والتجهيز  البناء  بأشغال  يتعلق  ما 
الداخلي  والديكور  والككهرباء  واملاء 
والخارجي ... وأيرها - غشغال متنوعة.
عنوان املقر االجتماعي : حي الفتح 
شارع مزوار الرقم 329 ال5ابق الرابع  

- 70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500   : االنصاري  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : باحمد  الح ين  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مممد االنصاري عنوانه)ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.

ال يد الح ين باحمد عنوانه)ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد الح ين باحمد عنوانه)ا) 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غبريل   07 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

 222 تمت رقم 1071.

414I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NETCOM DESIGN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c 8 n4  lazaret ،

62222، Oujda Maroc

STE NETCOM DESIGN شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

لعلج رقم 8 زنقة شاهين بودير وجدة 

- 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27372

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يوليوز  222   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يوسف الفالح  )ة)  تفويت ال يد 

 100 حصة اجتماعية من غصل   50

هدى  )ة)   ال يد  لفائدة   حصة 

سكوتي بتاريخ 13 يوليوز  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2879.

415I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NETCOM DESIGN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c 8 n4  lazaret ،

62222، Oujda Maroc
STE NETCOM DESIGN شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

لعلج رقم 8 زنقة شاهين بودير وجدة 
- 60000 وجدة املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27372
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شاهين  زنقة   8 رقم  لعلج  »تجزئة 
بودير وجدة - 60000 وجدة املغرب» 
إلى »حي النهضة 01 ونقة غ29 رقم 30 

وجدة - 60000 وجدة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2879.
416I

FUTURE CONSEIL

ISRA RETAIL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين ال5ابق 

األول ، 22 26، برشيد املغرب
ISRA RETAIL  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زنقة 

ابن ب5وطة الشقة 8 ال5ابق الثاني 
برشيد - 622 2 برشيد املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15513
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
03 أشت  222 تم تعيين  املؤرخ في 
رشد  م ير جديد للشركة ال يد)ة) 

غمال  كم ير وحيد

تبعا لقبول استقالة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 أشت  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

 222 تمت رقم 239 .

417I

al majd conseils

ديستريبويد
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

al majd conseils
 b 2  n 9 hay hassani

 marrakech، 42222، marrakech
maroc

دي تريبويد شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ5ابي-إقامة جواد عمارة 
29  شقة رقم 43 - ال5ابق الثالث   

- 40000 مراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  7689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   03
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دي تريبويد.
غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
اعمال   - املتنوعة  والخدمات  البناء 

التجارة- استيراد وتصدير
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
عمارة  جواد  الخ5ابي-إقامة  الكريم 
29  شقة رقم 43 - ال5ابق الثالث   - 

40000 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

الصادق  عبد  بوقن5ر  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصادق  عبد  بوقن5ر  ال يد 

عنوانه)ا) دوار ولد يميى تمصلوحت  

تمناوات 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

الصادق  عبد  بوقن5ر  ال يد 

عنوانه)ا) دوار ولد يميى تمصلوحت  

تمناوات 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26727 .

418I

مممد بنان

BEST CARBONATE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

مممد بنان

٦٥ شارع االمير موالي عبد هللا 

ال5ابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 

غحمد ، 26222، ابن غحمد املغرب

BEST CARBONATE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املقاومة مركز ثالثاء لوالد  - 26722 

ابن احمد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1041

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  أشت  222   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحمان   عبد  )ة)  ال يد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   500 حجوبي 

ال يد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 

)ة)  املص5فى عاللي بتاريخ 22 أشت 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  احمد   ببن  االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 35.

4 9I

bemultico  بيمولتيكو

AN2R
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

AN2R شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العبدونية زنقة 6 رقم29 ال5ابق 22 
الحاجب - 51000 الحاجب املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47639
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم  يناير  222   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم»   1.400.000«
 1.500.000« إلى  درهم»   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
2  أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3737.

422I

bemultico  بيمولتيكو

AN2R
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

AN2R شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العبدونية زنقة 6 رقم29 ال5ابق 22 
الحاجب - 51000  الحاجب املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47639
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 يناير  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم29   6 زنقة  العبدونية  »تجزئة 
  51000  - الحاجب   22 ال5ابق 
»مكناس س3  إلى  الحاجب املغرب» 
 - تواركة  ديور حاج حميد   2 متجر 

50000 مكناس  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
2  أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3737.
42 I

sofoget

IMPERIUM MEDIA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
إأالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،  4222، kenitra maroc
IMPERIUM MEDIA »شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: 

الدارالبيضاء شارع موالي يوسف 
رقم 600 - --------- الدارالبيضاء 

املغرب.
»إأالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  7229
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تقرر  يوليوز  222    2 في  املؤرخ 
 IMPERIUM إأالق فرع تابع لشركة 
MEDIA ت ميته - والكائن عنوانه في 
عمارة ق ارية األزهر  الدارالبيضاء  
-----  - شارع ح ن الصغير   97 رقم 

-- الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787966.

422I

STE SALAFEG

STE BAYT TISSIR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE SALAFEG
 BD MED BOUZIANE IMM

 FARHATAYNE  2 ETG   N°3 ،
22672، CASABLANCA MAROC

STE BAYT TISSIR شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل 
تجاري رقم 6 عمارة 33 تجزئة 

الجزيرة الخضرة ب1 تيط مليل - 
29642 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   22
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAYT TISSIR
غإلنعاش   : أرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
كل غإلشغال العامة.

شراء، إستيراد، تصدير و التمثيل 
الوطني و الخارجي لكل املنتوجات و 
غألدوات سواء مادية غو مواد و غمتعة.

العمارات،  بناء  لألرا�سي  إقتناء 
تجزئة  و  تق يم  إستئجار،  بيع، 

املباني.



عدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222)الجريدة الرسمية   17482

ال ياحية،  و  العقارية  التنمية 
لكل  إستغالل  و  اإلداري  الت ير، 

موقع مركب غو مماثل.......
ممل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   33 عمارة   6 رقم  تجاري 
 - مليل  تيط  ب1  الخضرة  الجزيرة 

29642 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : عزوز  صدري  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   عزوز  صدري  ال يد 
زنقة   3 مج  الجديد  مومن  سيدي 
البيضاء  الدار   22422   2 رقم   40

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)   عزوز  صدري  ال يد 
 40 3 زنقة  سيدي مومن الجديد مج 
رقم 2  22422 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 782229.
423I

sofoget

Y.A.K
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

،  4222، kenitra maroc
Y.A.K شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القني5رة 
30 زنقة هارون الرشيد   14000 

القني5رة املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38927

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 يوليوز  222 تم  تمويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

هارون  زنقة   30 »القني5رة  من 

القني5رة املغرب»   14000 الرشيد   

بير  إلى »القني5رة  تجزئة رقم 96   

القني5رة    14000 الرامي الجنوبية   

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  8792.

424I

EASYNAB CONSULTING

AS-MART

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

EASYNAB CONSULTING

 AV IBN SINA APPT N° 4

 AGDAL RABAT 79 ،  2292،

RABAT MAROC

AS-MART شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 ،شارع 

عمر ابن الخ5اب، شقة رقم 2، 

غكدال، الرباط - 10080 الرباط 

املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 دجنبر 2222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»18 ،شارع عمر ابن الخ5اب، شقة 

 10080  - الرباط  غكدال،   ،2 رقم 

الرباط املغرب» إلى »7، شارع غبوبكر 

  4222  - القني5رة  الصديق، 

القني5رة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 86623.

422I

FIDUCIARE ECF

DOGE COMPANY

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 22 22،

CASABLANCA MAROC

DOGE COMPANY شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرق5وني ال5ابق 2 رقم 6 - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 3293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  أشت  222   05

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 DOGE : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.COMPANY

أرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير.

46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الزرق5وني ال5ابق 2 رقم 6 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد صدقي علي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  صدقي  ال يد 
حي  يوسف  موالي  شارع  مكرر   17

الداخلة 22222 خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  علي  صدقي  ال يد 
حي  يوسف  موالي  شارع  مكرر   17

الداخلة 22222 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789732.
426I

H2MC

WINGTEX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

H2MC
عبد  موالي  حي  تازة  شارع   107
هللا رقم 5 عين الشق الدار البيضاء ، 

casablanca maroc ،22222
WINGTEX شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
 29 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
االزهار  اقامة  الزرق5وني  شارع 
 - الدار البيضاء   26 شقة   9 ال5ابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.383487

العا6  الجمع  بمقت�سى 
اإلستثنائياملؤرخ في 2  يوليوز  222 
امل ؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
املحدودة WINGTEX  مبلغ رغسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الزرق5وني  شارع   29 اإلجتماعي 
اقامة االزهار ال5ابق 9 شقة 26 الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 
النشاط  وقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري .
و حدد مقر التصفية ب 29 شارع 
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 9 ال5ابق  االزهار  اقامة  الزرق5وني 
 22222  - البيضاء  الدار   26 شقة 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بوعابدي  رشيد   ال يد)ة) 
ب  من5قة  رحمة  حي  عنوانه)ا) 
سال املغرب   11000 سال    649 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم   7897.
427I

AGC CONSULTING

الشركة العاملية للمنتجات 
 SOCIETE التقنية

 UNIVERSELLE DE
PRODUITS TECHNIQUES

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة
AGC CONSULTING

222، زاوية شارع موالي يوسف 
وبوردو، ال5ابق 4، شقة 11 ، 
22242، الدار البيضاء املغرب

الشركة العاملية للمنتجات التقنية 
 SOCIETE UNIVERSELLE DE
 PRODUITS TECHNIQUES

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
الداليا عين ال بع - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.106311

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 18 فبراير  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - ال بع  عين  الداليا  شارع   14«
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   22222
شارع مممد   ،445 ال ال6،  »اقامة 

الخام2، ال5ابق ال ابع، شقة 13  - 

22222 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789663.

428I

GROUP ALLIANCE CONSULTING

MAXIBEAUTY
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 GROUP ALLIANCE

CONSULTING

 RUE AIT BAAMARANE 37

 IMMEUBLE MAROUI 2EME

 ETG CASABLANCA ، 22222،

CASABLANCA MAROC

MAXIBEAUTY شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

عين توج5ات رقم  2 بوركون الدار 

البيضاء 

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAXIBEAUTY

أرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير و بيع جميع مواد التجميل  .

شارع    : االجتماعي  املقر  عنوان 

عين توج5ات رقم  2 بوركون الدار 

البيضاء .

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

ال يد حمداوي  املرت�سى   : 1000 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

املرت�سى   حمداوي   ال يد 
الخام2  مممد  بشارع  عنوانه)ا)  

زنقة صورة رقم 54 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
املرت�سى  حمداوي   ال يد 
عنوانه)ا) BD بشارع مممد الخام2 

زنقة صورة رقم 54 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 62 89.

429I

الشتيوي ادري2

 Sté CHAHMOUT TRANS
SARL-AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

الشتيوي ادري2
حي امل يرة الخضراء 6/غ زنقة/22 
رقم /14 ، 22 92، القصر الكبير 

املغرب
Sté CHAHMOUT TRANS SARL-
AU شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدشر 
املاء ج بو جديان ق ت5فت دائرة 
اللوكوس - 22 92 القصر الكبير 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 Sté  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAHMOUT TRANS SARL-AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

امل تخدمين لح اب الغير.
مدشر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
دائرة  ت5فت  ق  جديان  بو  ج  املاء 
الكبير  القصر   92 22  - اللوكوس 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال ال6  عبد  شحموط  ال يد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ال ال6  عبد  شحموط  ال يد 
بوجديان  ج  املاء  مدشر  عنوانه)ا) 
 92 22 اللوكوس  دائرة  ت5فت  ق 

القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال ال6  عبد  شحموط  ال يد 
بوجديان  ج  املاء  مدشر  عنوانه)ا) 
 92 22 اللوكوس  دائرة  ت5فت  ق 

القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ 2   االبتدائية بالقصر الكبير  

أشت  222 تمت رقم 568.
430I

الشتيوي ادري2

 Sté TARIFA ZAYTOUNA
SARL-AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

تعيين م ير جديد للشركة

الشتيوي ادري2
حي امل يرة الخضراء 6/غ زنقة/22 
رقم /14 ، 22 92، القصر الكبير 

املغرب
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Sté TARIFA ZAYTOUNA SARL-

AU  شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الصنادلة جماعة الزوادة قيادة 

سيدي سالمة دائرة اللوكوس - 

22 92 القصر الكبير املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29 9

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 يوليوز  222 تم تعيين 

ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 

اليمياوي مممد كم ير وحيد

تبعا إلقالة م ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

أشت  222 تمت رقم 553.

431I

شركة بولعيش للدواجن ش.6.6 دات الشريك 

الوحيد

شركة اس.اس ريال استايت 

ش.م.م
 دات الشريك الوحيد

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

شركة بولعيش للدواجن ش.6.6 

دات الشريك الوحيد

146 طريق بنقريش اما6 مسجد 

االيمان -ت5وان ت5وان، 93222، 

ت5وان املغرب

شركة اس.اس ريال استايت ش.6.6 

دات الشريك الوحيد شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اس5مبول رقم 6 زنقة -ب- ت5وان  

ت5وان 93222 ت5وان املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2822 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   2222 نونبر   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

شركة   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

دات  ش.6.6  استايت  ريال  اس.اس 

الشريك الوحيد.

تقو6   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع  و  العقارات  باشغال  الشركة 

الحرف املرتب5ة بها .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ت5وان   -ب-  زنقة   6 اس5مبول رقم 

ت5وان 93222 ت5وان املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : اقمو6   زكرياء  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : اقمو6  زكرياء   ال يد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اقمو6   -زكرياء  ال يد 

ت5وان   541 رقم  ال واني   تجزئة 

93222 ت5وان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  اقمو6   -زكرياء  ال يد 

-ت5وان    541 رقم  ال واني  تجزئة 

93222 ت5وان  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

07 دجنبر  االبتدائية بت5وان  بتاريخ 

2222 تمت رقم 22/ 22.

432I

QUIMICOLLE SARRL

DRAGON GLUE SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 QUIMICOLLE SARRL DRAGON

 GLUE SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة  

برغسمال 100000 درهم

مقرها االجتماعي: 28  زنقة العرعار 

ال5ابق 2 مكتب 6 البيضاء

املسجل  العرفي  العقد  بموجب 

تم  بالبيضاء  يو6  2/24/222  

تأسي2 شركة ذات االسم الجماعي 

ذات املميزات التالية:

 DRAGON شركة   : الت ميــة   

GLUE SARL

الغرض :   ت ويق جميع منتجات 

وال يارات  البناء  لصناعة  الصيانة 

والزراعة 

 التصدير و االستيراد.  

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية،  الصناعية،  التجارية، 

غخرى  غو   والعقارية مرتب5ة بصفة 

بواحد من األهداف ال الفة الذكر غو 

غخرى مشابهة غو مرتب5ة بها.

املقر االجتماعي : 28  زنقة العرعار 

ال5ابق 2 مكتب 6 البيضاء

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسي ها.

 100.000 االجتماعي:  الرغسمال 

1000 حصة، قيمة  درهم مق م إلى 

كل واحدة 100 درهم. 

*ال يد  توفيق بنجلون

  *ال يدة غميمة بنجلون 

توفيق بنجلون  ال يد   الت يير:   

كم يرين الشركة  و غميمة بنجلون  

ملدة أير ممدودة 

ال نة املالية: تبدغ من فاتح يناير و 

تنتهي في 31 دجنبر.

من غجل   5% بعد خصم  األرباح: 

تأسي2 االحتياطي القانوني الفائض 

يوزع ح ب قرارات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

ماي 222    4 يو6  التجارية بالبيضاء 
تمت رقم 6239  والسجل التجاري 

تمت عدد 669 22.

433I

شركة الح يمة لالستشارات ش.6.6

AASILIT BATIMENT
S.A.R.L  A.U 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

شركة الح يمة لالستشارات 

ش.6.6

 RUE BEER INNZAREN N

 2  IMZOUREN، 32222، AL

HOCEIMA املغرب

 AASILIT BATIMENT

S.A.R.L«(A.U)» شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 شارع 

بيروت حي افزار الح يمة - 32222 

الح يمة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

322 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  فبراير  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 AASILIT : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.»(BATIMENT S.A.R.L«(A.U

البناء   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتجهيزات 

الصناعية  الكهربتئية  البرمجة   -

والبناء.
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ت ويق ونقل مواد البناء بالجملة.

عنوان املقر االجتماعي : 62 شارع 

 32222  - بيروت حي افزار الح يمة 

الح يمة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد مراد لع يليت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لع يليت عنوانه)ا)  ال يد مراد 

شارع بيروت حي افزار الح يمة   32

32222 الح يمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

لع يليت عنوانه)ا)  ال يد مراد 

شارع بيروت حي افزار الح يمة   32

32222 الح يمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالح يمة   االبتدائية 

فبراير  222 تمت رقم 93 .

434I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE A.M FAST FOOD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SOUSS-FISC SARL

  N°  APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE

 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC

SOCIETE A.M FAST FOOD شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 232 

ال5ابق االر�سي عمارة 84  رقم  

الش5ر 8 مشروع النهضة حي ال ال6 

اكادير - 82226  اكادير املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE A.M FAST FOOD
-م5عم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الوجبات والخدمة  ال ريعة
العمليات  جميع  عامة  -بصفة 
املتعلقة بشكل مباشر غو أير مباشر 

بأأراض ا لشركة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
84  رقم   ال5ابق االر�سي عمارة   232
الش5ر 8 مشروع النهضة حي ال ال6 

اكادير - 82226  اكادير املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
  : البوبكراوي  ال يد مممد امين 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 500   : لع ري  مممد  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

البوبكراوي  امين  مممد  ال يد 
حي   93 رقم  ل  الق5اع  عنوانه)ا) 

فونتي اكادير 80010 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  لع ري  مممد  ال يد 
شارع الصويرة الحي الصناعي الرقم 
23 تاسيال الدشيرة الجهادية  86360 

الدشيرة الجهادية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:
البوبكراوي  امين  مممد  ال يد 
حي   93 رقم  ل  الق5اع  عنوانه)ا) 

فونتي اكادير 80010 اكادير املغرب
عنوانه)ا)  لع ري  مممد  ال يد 
شارع الصويرة الحي الصناعي الرقم 
23 تاسيال الدشيرة الجهادية 86360 

الدشيرة الجهادية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 222 2 .
435I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE LES ARCS PRIVE
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOUSS-FISC SARL
  N°  APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE
 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC
 SOCIETE LES ARCS PRIVE SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
46 ش حي الهدى اكادير - 80070 

اكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 729 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد  بازي   )ة)  ال يد  تفويت 
750 حصة اجتماعية من غصل 750 
حصة لفائدة  ال يد )ة) بازي  سعاد 

بتاريخ 14 يوليوز  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 226 2 .
436I

اورو افريك إك بير

DIGISMARTALENTS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

اورو افريك إك بير
رقم 226 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
DigiSmarTalents شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 226 
تجزئة صوفا الوردة تاركة مراكش 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  6987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   15
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DigiSmarTalents
تدريب   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وتقديم املوارد املوجودة في املغرب، 
مشاريع  في  خاص  بشكل  العمل 
الشركات  في  املعلومات،  تكنولوجيا 

املحلية والعاملية.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 226 
مراكش  تاركة  الوردة  صوفا  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 DigismartHR الشركة 
بقيمة  حصة   Consulting :  992

100 درهم للحصة .
 10   : هللا  عبد  البكري  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 DigismartHR الشركة 
فرن ا  ميزيو  عنوانه)ا)   Consulting

69332 ميزيو فرن ا.
ال يد البكري عبد هللا عنوانه)ا) 

فرن ا 69332 ميزيو فرن ا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد البكري عبد هللا عنوانه)ا) 

فرن ا 69332 ميزيو فرن ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 8 262 .

437I
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HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE HMAMAT TRANS

SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 27 RES.

 ANNAKHIL APPT 22 ،  4222،

SIDI SLIMANE MAROC

 SOCIETE HMAMAT TRANS

SARL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

وداد جهان شارع بير انزران و املغرب 

العربي شقة 2 سيدي سليمان - 

4222  سيدي سليمان املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   07

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE HMAMAT TRANS

.SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الشخاص + نقل البضائع + االشغال 

املختلفة .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

وداد جهان شارع بير انزران و املغرب 

 - سليمان  سيدي   2 شقة  العربي 

4222  سيدي سليمان املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : ال يد املص5فى حمامة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بن عمر حمامة   ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حمامة   املص5فى  ال يدة 

عنوانه)ا) دوار اوالد حامد ازهانة دار 

  4222 سليمان   سيدي  بلعامري 

سيدي سليمان املغرب.

ال يدة بن عمر حمامة  عنوانه)ا) 

دوار اوالد حامد ازهانة دار بلعامري 

سيدي    4222 سليمان   سيدي 

سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

حمامة   املص5فى  ال يد 

عنوانه)ا) دوار اوالد حامد ازهانة دار 

  4222 سليمان   سيدي  بلعامري 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليمان   ب يدي  االبتدائية 

22 ماي  222 تمت رقم 3165.

438I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

BROTHERHOOD HOLDING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 BROTHERHOOD HOLDING

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

احمد بن شقرون عمارة تماية 

ال5ابق االول شقة رقم 04 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 892 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BROTHERHOOD HOLDING

املشاركة   : أرض الشركة بإيجاز 

في راسمال الشركات .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تماية  عمارة  شقرون  بن  احمد 

ال5ابق االول شقة رقم 04 - 73000 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 AGILITY CAPITAL الشركة 

 100 SARL AU :  722 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

حصة   222   : بوج  ناصر  ال يد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   100   : ال يد احمد بوج 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AGILITY 100.000 الشركة 

احمد  شارع  عنوانه)ا)   SARL AU

ال5ابق  تماية  عمارة  شقرون  بن 

01 73000 الداخلة  االول شقة رقم 

املغرب.

حي  عنوانه)ا)  بوج  ناصر  ال يد 

شارع احمد بن شقرون   22 امل يرة 
رقم 34 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  بوج  احمد  ال يد 

امل يرة 1 شارع احمد بن شقرون رقم 

31 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  بوج  هللا  عبد  ال يد 

امل يرة 1 شارع احمد بن شقرون رقم 

34 73000 الداخلة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز  222 تمت رقم 223 .

439I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

ريستريتو
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ير جديد للشركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N° 8 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26222، SETTAT MAROC
ري تريتو  شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
ال فلي بقعة رقم 332  تجزئة نصر 
هللا برشيد. - 22 26 برشيد املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 3393
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
10 يوليوز  222 تم تعيين  املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
حولبي امنة كم ير وحيد تبعا لقبول 

استقالة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

 222 تمت رقم 946.

440I

CAB ASSISTANCE

GEM METAL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL  ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 92222،
TANGER MAROC

GEM METAL شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بني سعيد 
بوعمار اكزناية - 92222 طنجة 

املغرب
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تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 GEM  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.METAL

 -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

اإلنشاءات املعدنية.

عنوان املقر االجتماعي : بني سعيد 

طنجة   92222  - اكزناية  بوعمار 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 50   : حوفاظي  مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد مم ن بكراوي :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مممد حوفاظي عنوانه)ا) 

الفقيه  الكريفات  اوالد عبدون  دوار 

الفقيه بن صالح   23322 بن صالح 

املغرب.

ال يد مم ن بكراوي عنوانه)ا) 

حي امل يرة شارع عبد هللا الشفشاوني  

73000 الداخلة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مممد حوفاظي عنوانه)ا) 

الفقيه  الكريفات  اوالد عبدون  دوار 

الفقيه بن صالح   23322 بن صالح 

املغرب

ال يد مم ن بكراوي عنوانه)ا) 

حي امل يرة شارع عبد هللا الشفشاوني 

73000 الداخلة  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    9 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244726.

441I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

DAKHLA EXUPERY TRIPS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA EXUPERY TRIPS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA EXUPERY TRIPS

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الرحالت ال ياحية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  2 -7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 PEYRAUD XAVIER ال يد 

حصة   FRANCOIS LOUIS :  22

بقيمة 100 درهم للحصة .

 LELIEVRE SANDRINE ال يدة 

SYLVIE :  22 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 PEYRAUD XAVIER ال يد 

عنوانه)ا)   FRANCOIS LOUIS

فرن ا - - فرن ا.

 LELIEVRE SANDRINE ال يدة 

SYLVIE عنوانه)ا) فرن ا - - فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

 PEYRAUD XAVIER ال يد 

عنوانه)ا)   FRANCOIS LOUIS

فرن ا - - فرن ا

 LELIEVRE SANDRINE ال يدة 

SYLVIE عنوانه)ا) فرن ا - - فرن ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يونيو  222 تمت رقم 1154.

442I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

WHITE NOOR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

WHITE NOOR شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   03

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 WHITE : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.NOOR

استغالل   : أرض الشركة بإيجاز 

وت يير فندق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73000  -  2 -7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 55.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 MANTA RAY MAROC الشركة

بقيمة  حصة   SARL AU :  4.422

100 درهم للحصة .

 822   : دحماني  مروان  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 GAUGUIER PHILIPPE ال يد 

PLIVIER JOSE MARIE :  272 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MANTA RAY MAROC الشركة

01- رقم  العركوب  شارع  عنوانه)ا) 

7724 73000 الداخلة املغرب.

ال يد مروان دحماني عنوانه)ا) 

 160 شقة   160 اقامة اسالن عمارة 

حي مممدي 80000 اكادير املغرب.

 GAUGUIER PHILIPPE ال يد 

OLIVIER JOSE MARIE0  عنوانه)ا) 

فرن ا - - فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

 MARCEL BENHAMOU ال يد 

عنوانه)ا) فرن ا - - فرن ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

يوليوز  222 تمت رقم 229 .

443I
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

AGILITY CAPITAL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

AGILITY  22.222 شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

احمد بن شقرون عمارة تماية 

ال5ابق االول شقة رقم 01 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 8799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  ماي  222   2 

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGILITY 100.000

:  املشاركة  أرض الشركة بإيجاز 

في راسمال الشركات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تماية  عمارة  شقرون  بن  احمد 

ال5ابق االول شقة رقم 01 - 73000 

الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : بوج  عبدهللا  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوج  عبدهللا  ال يد 
امل يرة 1 شارع احمد بن شقرون رقم 

34 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  بوج  هللا  عبد  ال يد 
امل يرة 1 شارع احمد بن شقرون رقم 

34 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز  222 تمت رقم 1181.
444I

centre d’étude de gestion et d’organisation

MASSAMAR
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A,  2°ét.

 22262 Casablanca ، 22262،
casablanca maroc

MASSAMAR »شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 17، شارع 
مغلق اساوسان بوسيجور - الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.24829

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
مر�سي   بركات  ليلى  ال يدة  من  هبة 
مق مة  إجتماعية  حصة   510 ل 
اجتماعية  حصة   222 بامل اواة، 
بن  سلمى  ال يدة  ابنتيها  لفائدة 
هبة  ؛  بركة و ال يدة تانية بن بركة 
من ال يد صالح بن بركة ل1 حصة  
بن  سلمى  إبنته  لفائدة  إجتماعية  

بركة .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من القوانين   7 و   6 تعديل الفصول 

األساسية للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا6 األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعديل مقتضايات البند ال ادس من 

النظا6 االسا�سي للشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تعديل مقتضايات البند ال ابع من 

النظا6 االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 785580.

445I

fiduciaire al jamiae

بقالي ركتفكسيون
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

fiduciaire al jamiae

 Av achra mai n°  tetouan، 2 

93222، tetouan maroc

بقالي ركتفك يون  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 شارع 

مممد الخراز درب الجهاد - 93222 

ت5وان املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3363

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

07 يوليوز  222 تم تعيين  املؤرخ في 

م ير جديد للشركة ال يد)ة) البقالي 

مممد كم ير وحيد

تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 يوليوز  االبتدائية بت5وان  بتاريخ 

 222 تمت رقم 2826.

446I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE OFFICE SUPPLY MHA
SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE OFFICE SUPPLY MHA SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الداخلة تي ة تاونات  - 34000 
تاونات املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9 2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  فبراير  222   15
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OFFICE SUPPLY MHA SARL
أرض الشركة بإيجاز : م5بعة

ناشر
التجارة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 34000  - تاونات   تي ة  الداخلة 

تاونات املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رغسمال الشركة:  222.222 

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يد منيظر منصف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد منيظر احمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يد منيظر مممد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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ال يد منيظر منصف عنوانه)ا) 

 34000 تاونات   تي ة  الداخلة  حي 

تاونات املغرب.

عنوانه)ا)  احمد  منيظر  ال يد 

 34000 تاونات   تي ة  الداخلة  حي 

تاونات املغرب.

عنوانه)ا)  مممد  منيظر  ال يد 

 34000 تاونات   تي ة  الداخلة  حي 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد منيظر منصف عنوانه)ا) 

 34000 تاونات   تي ة  الداخلة  حي 

تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاونات  بتاريخ 29 يوليوز 

 222 تمت رقم 83.

447I

centre d’étude de gestion et d’organisation

SOLCIC
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A,  2°ét.

 22262 Casablanca ، 22262،

casablanca maroc

SOLCIC »شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 17، شارع 

مغلق اساوسان بوسيجور - الدار 

البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26467

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بركات  ليلى  ال يدة  من  هبة  مايلي: 

و  إجتماعية  حصة  ل450  مر�سي 

حصة   50 ال يد صالح بن بركة ل 

مق مة  إبنتيهما  لفائدة  إجتماعية 

اجتماعية  حصة   222 بامل اواة، 

و  بركة  بن  سلمى  ال يدة   لفائدة 

222 حصة اجتماعية لفائدة ال يدة 

تانية بن بركة ؛ هبة من طرف ال يدة 

حصة   ل2 2  مهتاني   ساندري 

دسواني  ميرلي  ال يد  و  إجتماعية 

ل22 حصة إجتماعية  لفائدة إبنيهما 

طرف  من  هبة  ؛  داسواني  ماهيش 

حصة   22 ال يدة دورو دسواني ل 

ال يدة  بنتها   إ  لفائدة  إجتماعية 

مانجو دسواني؛هبة من طرف ال يد 

22 حصة  فيجاي كومار داسواني ل 

ال يدة  زوجته  لفائدة  إجتماعية 

استريال ني5ا بمارواني نانواني. 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

بن  صالح  امل ير  إستقالة  مايلي:  

للشركة و  بركة من مهامه كم ير  

تعيين ال يدة تانية بن بركة كم يرة 

مشاركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تعديل مقتضايات البند ال ادس من 

النظا6 االسا�سي للشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تعديل مقتضايات البند ال ابع من 

النظا6 االسا�سي للشركة

بند رقم 17: الذي ينص على مايلي: 

تعديل مقتضايات البند ال ابع عشر 

من النظا6 االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 92 787.

448I

CAF MAROC

AZER EQUIPEMENT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC
AZER EQUIPEMENT  شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
580 ال5ابق األول مكتب رقم رقم 2 
املن5قة الصناعية جزناية  - 92222 

طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   13
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 AZER  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

. EQUIPEMENT
تخ5يط   : أرض الشركة بإيجاز 
وتجهيز املناطق التجارية، بيع و شراء 

معدات امل5اعم.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  مكتب  األول  ال5ابق   580 رقم 
 - املن5قة الصناعية جزناية    2 رقم 

92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
  : الزروالي   ال ال6  عبد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الزروالي   ال ال6  عبد  ال يد 
عنوانه)ا) حي ال ال6  22 92 القصر 

الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الزروالي   ال ال6  عبد  ال يد 
عنوانه)ا) حي ال ال6 6 د زنقة 9 رقم 

1  22 92 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم  6 242.

449I

MARCHICA CONSEIL

ORSAKA COMPANY
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، ال5ابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62222، الناظور 
املغرب

ORSAKA COMPANY شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

تاويمة ،عمارة الم ف 6 ،  الناظور.  
الناظور  62222  الناظور املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2226 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORSAKA COMPANY
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1. مقاول   : أرض الشركة بإيجاز 

الصرف  )شبكات  املدنية  الهندسة 
الصحي / مياه الشرب ، ت5وير ال5رق 

 ، للنقل  التمتية  البنية   ، البناء   ،

البنية التمتية الحضرية) ؛

تاجر غثاث مكتبي وم تلزماتها   .2

وم تهلكات الكمبيوتر.

األعمال  مختلف  مقاول   .3

والبناء..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الناظور.     ،  6 ،عمارة الم ف  تاويمة 

الناظور  62222  الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : امين  نورالدين  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امين  نورالدين  ال يد 

  35100 كرسيف  حمرية   حي 

كرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  امين  نورالدين  ال يد 

حي حمرية كرسيف 35100  كرسيف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 أشت 

 222 تمت رقم 3611.

450I

LAGHMARI YASSINE

SYNERTIC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

LAGHMARI YASSINE

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 SIDI MAAROUF CASABLANCA،

22222، CASABLANCA MAROC

SYNERTIC شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 

الراك شارع مممد ال ادس اقامة 

د1ال5ابق التاني الجيروند الفيدا 

الدار البيضاء املغرب - 22222  الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.326472

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

رفع  تم  ماي  222  في  2  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال 

»300.000 درهم» غي من »100.000 

عن  درهم»   400.000« إلى  درهم» 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 72 784.

451I

LAGHMARI YASSINE

GREEN TOWN PRESSING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

LAGHMARI YASSINE

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 SIDI MAAROUF CASABLANCA،

22222، CASABLANCA MAROC

GREEN TOWN PRESSING شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال احة 

التجارية كرين تاون املدينة الخضراء 

بوسكرة الدار البيضاء املغرب - 

82 27. الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.422963

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

رفع  تم  ماي  222   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال 

»922.222 درهم» غي من »100.000 

عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 783638.
422I

LAGHMARI YASSINE

FLOWSTUDIO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI MAAROUF CASABLANCA،
22222، CASABLANCA MAROC

FLOWSTUDIO شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9   شارع 
عبد املومن شقة رقم 22 ال5ابق 
التالث - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422962

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  ماي  222   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزوزي  علي  )ة)  ال يد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   100
500 حصة لفائدة  ال يد )ة) مممد 

حضرمي بتاريخ 03 يونيو  222.
تفويت ال يد )ة) بدر الدين دردور 
100 حصة اجتماعية من غصل 500 
مممد  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

حضرمي بتاريخ 03 يونيو  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 14 يونيو  222 تمت رقم 782494.
453I

AUDEC EXPERTISE

COLIS PRIVE MAROC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 ،Racine, Casablanca ، 22 22

Casablanca Maroc
COLIS PRIVE MAROC شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 شارع 
ح ن الصغير الدور 3 شقة 106 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 226 
 05 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 COLIS : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.PRIVE MAROC
النقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

والتوزيع.
عنوان املقر االجتماعي : 97 شارع 
 -  106 شقة   3 ح ن الصغير الدور 

22222 الدار البيضاء املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

7.000.000 درهم، مق م كالتالي:
  : لالستثمار  صدى  الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   49.222

للحصة .
 Colis Privé الشركة 
حصة   International :  2 .222

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
لالستثمار  صدى  الشركة 
الصغير  ح ن  شارع   97 عنوانه)ا) 
الدار   22222  106 شقة   3 الدور 

البيضاء املغرب.
 Colis Privé الشركة 
لي  من5قة  عنوانه)ا)   International
ميلز الصناعية ، بيتشوري يوروبارك 
أيليبرت   1330 شارع   5 د  مبنى   ،
إيك2 غون بروفان2    3292 لوزيير 

فرن ا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مممد بن مزوارة عنوانه)ا) 

 22222 شارع ماالرمي فال فلوري   9

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم -.

454I

Cabinet Comptable Marzofid

GLOBAL TRADOS SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 2eme Etage Appt.n°2 

 Guéliz MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROCA

 GLOBAL TRADOS SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2  شارع 

غنفا ال5ابق شقة رقم 11 الدار 

البيضاء - 22372 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2 43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   28

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL TRADOS SARL AU

تنظيم   •  : أرض الشركة بإيجاز 
املهنية والثقافية والدولية  األحداث: 
)تقديم  مفوض  املؤتمرات.  وتنظيم 
ترجمة   ، لغوية  خدمات  خدمات) 
فورية ، ترجمة ، دعم مالئم للمغرب 
غو دولًيا ، متابعة ملفات ، استشارات 

، إعالن ، تصميم .
كتابة   ، االبتكار   ، إعداد الكتابة 
اإلعالنات ، التعليق الصوتي ، إنشاء 

مواقع الويب ، الكتابة..
عنوان املقر االجتماعي : 2  شارع 
الدار   11 رقم  شقة  ال5ابق  غنفا 
البيضاء  الدار   22372  - البيضاء 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
العلوي   العابدي  ح ا6  ال يد  
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي   العابدي  ح ا6  ال يد  
شارع الح ن الثاني شقة  عنوانه)ا) 
الرباط    2222 الرباط  ح ان   51

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
العلوي   العابدي  ح ا6  ال يد  
شارع الح ن الثاني شقة  عنوانه)ا) 
الرباط    2222 الرباط  ح ان   51

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788513.
455I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

PREMUIM BODY
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN  ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

82222، AGADIR MAROC

PREMUIM BODY  شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
 B ال فلي رقم 16 طريق07 مركب

غساي2 غيت ملول إنزكان - 80650  
إنزكان املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   14
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PREMUIM BODY
استغالل   : أرض الشركة بإيجاز 

أرفة رياضية.
ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 B مركب  طريق07   16 رقم  ال فلي 
  80650  - غساي2 غيت ملول إنزكان 

إنزكان املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 500   : ال يد عبد الكريم بلحر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
الشركة فاطمة الزهراء الحاميدي 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد عبد الكريم بلحر عنوانه)ا) 
إنزكان  الجرف   22 رقم   228 الزنقة 

80650 إنزكان املغرب.
ال يدة فاطمة الزهراء الحاميدي 
شقة   22 عمارة  املرس  عنوانه)ا) 
انزكان   80650 الدشيرة إنزكان    07

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عبد الكريم بلحر عنوانه)ا) 
إنزكان  الجرف   22 رقم   228 الزنقة 

80650 إنزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  بتاريخ 29  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 1671.

456I

CABINET BEN-YAHIA

RUROC STUDY
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CABINET BEN-YAHIA

22 ، شارع مممد الخام2ـ  إقامة 

ال ال6 الل5ابق الثالث رقم 24ـ  

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

RuRoc Study شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل ، 14 ، إقامة موالي 

إسماعيل ، ال5ابق الثالث ، رقم 9 - 

92222  طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   05

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 RuRoc : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.Study

خدمة   -  : بإيجاز  أرض الشركة 

التوجيه والتسجيل الجامعي.

املوارد  وتنمية  تدريب  مركز   -

البشرية والتوظيف.

- التمضير لالمتمانات.

- مشورة ودعم اإلدارة.
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الفنية  التربوية  امل اعدة   -
والتدريب والتقييم والدراسات.

 ، دعم  ودورات  عمل  ورش   -
بدون  تدريب  وكل   ، لغوية  ودورات 

درجة ، وتدريب للشركات ؛
مكتب الدراسة ؛  -

غو  وطنية  مؤس ة  غي  تمثيل   -
دولية ؛

القيا6 بجميع املعامالت املالية   -
واملنقولة والعقارية التي تتعلق بشكل 
الغرض  بهذا  مباشر  أير  غو  مباشر 
والتي من شأنها تعزيز تمقيقه بشرط 

احترا6 طبيعتها املدنية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي إسماعيل ، 14 ، إقامة موالي 
إسماعيل ، ال5ابق الثالث ، رقم 9 - 

92222  طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد مممد بن غح اين :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
غح اين  بن  مممد  ال يد 
روسيا   410000 روسيا  عنوانه)ا) 

روسيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
غح اين  بن  مممد  ال يد 
روسيا   410000 روسيا  عنوانه)ا) 

روسيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 9 72.
457I

RIF CONSEIL SARL

 MAITRE STYLISTE
SARL A.U 

شركة ذات م ؤولية ممدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62222،

NADOR MAROC

 MAITRE STYLISTE - SARL A.U

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخام2 رقم 269-267 

ال5ابق الثاني و الثالث زأنغان 

الناظور - 62222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAITRE STYLISTE - SARL A.U

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الحالقة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 267-269 رقم  الخام2  مممد 

زأنغان  الثالث  و  الثاني  ال5ابق 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يدة حليمة امقران 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : امقران  حليمة  ال يدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة حليمة امقران عنوانه)ا) 

حي جعدار ازأنغان الناظور 62222 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة حليمة امقران عنوانه)ا) 

حي جعدار ازأنغان الناظور 62222 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 3657.

458I

شركة مماسبة صايم

TRANCOMA SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

شركة مماسبة صايم

شارع الدرفوفي عمارة ال عادة 

ال5ابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب

TRANCOMA SARL AU شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

التجاري النعيمة - 60070 وجدة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   31

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANCOMA SARL AU

-نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع لح اب الغير

- تركيب معدات الري.

-غشغال البناء واشغال مختلفة.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
وجدة   60070  - النعيمة  التجاري 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يد خالد معي5ات 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  معي5ات  خالد  ال يد 
 60000 دوار اوالد عبيد قيادة اسلي 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  معي5ات  خالد  ال يد 
 60000 دوار اوالد عبيد قيادة اسلي 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    9 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2642.

429I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

 STE SAADI ET FARAJI
CONSULTING-SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
قفل التصفية

 STE SAADI ET FARAJI
CONSULTING-SARL

شركة في طور التصفية))
اقفال التصفية الودية

غوال: على إثر مداولتها بتاريخ 
07/05/ 222 قررت الجمعية 

العامة أير العادية لشركاء شركة 
 STE SAADI ET FARAJI
CONSULTING-SARL

شركة ذات م ؤولية ممدودة في 
يوجد مقر تصفيتها  التصفية،  طور 
رقم  عمارة تام ولت،  عند فاجيك، 
 80000 شارع الح ن الثاني،   ،23 
درهم،  10.000 رغسمالها  غكادير، 
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مقيدة بالسجل التجاري تمت عدد 
التجارية  املحكمة  لدى   38115

بأكادير، ما يلي : 
   -1 االطالع واملصادقة على تقرير 
ح ابات  ت يير  حول  املصفيين 

التصفية،
   -2 رصد نتائج التصفية،

   -3 االعالن عن إأالق التصفية 
الودية،

   -4 تبرئة ذمة املصفيين،
خاص  تفويض  إسناد   5-
للمصفيين قصد القيا6 باإلجراءات 
الالزمة املتعلقة بالتصفية الودية في 

أياب الجمعية العامة، 
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم  ثانيا: 
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية بأكادير تمت عدد 23329  

بتاريخ  29/27/222.
ملخص قصد النشر

املصفيان : مص5فى ال عدي 

 عبد الكريم فرجي

460I

CAF MAROC

ZERNIF
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°22 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 92222،

TANGER MAROC
ZERNIF شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 580 
ال5ابق االول مكتب رقم 22، جزناية 

- 92222 طنجة املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZERNIF
توفير   : بإيجاز  الشركة  أرض 
خدمات تكنولوجيا املعلومات، تاجر 

اجهزة الكمبيوتر.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،22 ال5ابق االول مكتب رقم   580

جزناية - 92222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
الزروالي  ال ال6  عبد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الزروالي  ال ال6  عبد  ال يد 
عنوانه)ا) حي ال ال6 6 د زنقة 9 رقم 

1 22 92 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الزروالي  ال ال6  عبد  ال يد 
عنوانه)ا) حي ال ال6 6 د زنقة 9 رقم 

1 22 92 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 6  242.

461I

ISDM CONSULTING

 IMPRIMERIE BOUCRAA
MULTI SERVICES

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 32 

 AVENUE MED 6  APP 22 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 72222

العيون املغرب

 IMPRIMERIE BOUCRAA MULTI

SERVICES  شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
زنقة ابو القنادل رقم 79 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 IMPRIMERIE BOUCRAA MULTI

. SERVICES

م5بعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ووراقة

خدمات ال5باعة .

عنوان املقر االجتماعي : حي الفتح 
 - العيون   79 القنادل رقم  ابو  زنقة 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد حمدي الرحموني :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحموني  حمدي  ال يد 

عنوانه)ا) حي الفتح زنقة ابو القنادل 
رقم 75  70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

الرحموني  حمدي  ال يد 

عنوانه)ا) حي الفتح زنقة ابو القنادل 
رقم 75  70000 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 أشت 

 222 تمت رقم  2669/222.

462I

ISDM CONSULTING

NOMAL DISTRIB 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 32 

 AVENUE MED 6  APP 22 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 72222

العيون املغرب
 NOMAL DISTRIB شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوفاق بلوك س رقم 694 مكرر - 

70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31401

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  أشت  222   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سيدي  )ة)  ال يد  تفويت 
ال م دي 222 حصة اجتماعية من 
ال يد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 
 29 املحجوب ال م دي بتاريخ  )ة) 

أشت  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 11 أشت 

 222 تمت رقم  2693/222.

463I

HLZCONSULTING

 MY CLINIC HEALTH
CENTER

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II, er Etage ,App.24B
 Gueliz MARRAKECH، 42222،

Marrakech Maroc
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 MY CLINIC HEALTH CENTER

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 262 

الحرش رقم 2 م يرة مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  7299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   01

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 MY  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLINIC HEALTH CENTER

مشغل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عيادة متعددة التخصصات

الترويج العقاري.

 262  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  م يرة   2 رقم  الحرش 

40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

الحافض  بن  خدوج  ال يدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحافض  بن  خدوج  ال يدة 

عنوانه)ا) تجزئة تعاونية النخيل رقم 

 40000 سيدي يوسف بن علي    24

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

الحافض  بن  خدوج  ال يد 

عنوانه)ا) تجزئة تعاونية النخيل رقم 

 40000 سيدي يوسف بن علي    24

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26622 .

464I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

YZ-PRESTATIONS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2  ER ETAGE SETTAT

، 26222، SETTAT MAROC

YZ-PRESTATIONS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املرغب 

ال5ابق االر�سي الكائن بودادية 

العرفان - 26222 س5ات املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   13

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

YZ-  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTATIONS

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

 COMMERCE ELECTRONIQUE

.   ((E-COMMERCE

املرغب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بودادية  الكائن  االر�سي  ال5ابق 

العرفان - 26222 س5ات املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : املخلوقي  زكرياء  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ال يد يوسف املخلوقي  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املخلوقي عنوانه)ا)  ال يد زكرياء 
 14 رقم   3 زنقة ابن حز6 كوسموس 
طابق 4 ح 6      22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
ال يد يوسف املخلوقي  عنوانه)ا) 
الرقم   1 تجزئة مفتاح الخير الش5ر 

224  26222 س5ات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:
املخلوقي عنوانه)ا)  ال يد زكرياء 
 14 رقم   3 زنقة ابن حز6 كوسموس 
طابق 4 ح 6      22222 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب 5ات  بتاريخ 2  أشت 

 222 تمت رقم  2/2 2 .

465I

STE ZIZ COMPTA

 STE ARTISANIA DE LOS
AFRO SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
حل شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 22222،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ARTISANIA DE LOS AFRO
SARL شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2  رقم 
55 حي ال هب الرشيدية - 22222 

الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2629

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
11 أشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 
 STE ARTISANIA DE LOS AFRO
SARL  مبلغ رغسمالها 100.000 درهم 

رقم    2 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 22222  - حي ال هب الرشيدية   55
انعدا6   : الرشيدية املغرب نتيجة ل 

الخدمات 
كرونا.

رقم    2 و حدد مقر التصفية ب 
 22222  - حي ال هب الرشيدية   55

الرشيدية املغرب. 
و عين:

النجاري  هدى   ال يد)ة) 
الرشيدية  ال هب  حي  عنوانه)ا)  و 
كمصفي  املغرب  الرشيدية   22222

)ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  ممل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 376.
466I

FIDU.PRO CONSULTING

ING-OMNITECHNIQUE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة أيثل 
ال5ابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب
ING-OMNITECHNIQUE شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  7 زنقة 
غحمد التوقي ال5ابق الثاني الشقة 
10 الدار البيضاء املغرب - 0000 

الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2247

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   14
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

ING-  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.OMNITECHNIQUE

مهندس   : بإيجاز  الشركة  أرض 

استشاري.

زنقة   7   : عنوان املقر االجتماعي 

الشقة  الثاني  ال5ابق  التوقي  غحمد 

 0000  - املغرب  البيضاء  الدار   10

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

عبدلي  الزهراء  فاطمة  ال يدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : عبدلي  الزهراء  فاطمة  ال يدة 

100.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدلي  الزهراء  فاطمة  ال يدة 

املريني  الحق  عبد  زنقة  عنوانه)ا) 

 14 الزنقة  ب  عمارة  زكرياء  إقامة 

القني5رة   0000 حي كاليني القني5رة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عبدلي  الزهراء  فاطمة  ال يدة 

املريني  الحق  عبد  زنقة  عنوانه)ا) 

 14 الزنقة  ب  عمارة  زكرياء  إقامة 

القني5رة   0000 حي كاليني القني5رة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تمت رقم -.

467I

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشا6» مماسب معتمد

SOCIETE SHWAN SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشا6» 

مماسب معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه انت يرابي ، 

50000، مكناس املغرب

SOCIETE SHWAN SARL  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

عمارة ب22 املنصور3 طريق اكوراي 

مكناس مكناس 50000 مكناس 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2222 دجنبر   15

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE SHWAN SARL

مقهى   : بإيجاز  الشركة  أرض 

واشغال عمومية واستيراد/تصدير..

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمارة ب22 املنصور3 طريق اكوراي 

مكناس   50000 مكناس  مكناس 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد ابراهيم االن :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : املهيوطي  خولة  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االن  ابراهيم  ال يد 
مكناس   50000 املتمدة  اململكة 

املغرب.
ال يدة خولة املهيوطي عنوانه)ا) 
 2 ال ال6  ديور   14 طريق   93 رقم 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  االن  ابراهيم  ال يد 
مكناس   50000 املتمدة  اململكة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
04 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3638.
468I

GLOBE FIDUCIAIRE

GALA DISTRIBUTION
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرق5وني ال5ابق 9 رقم 
18 ، 22 22، الدار البيضاء املغرب

GALA DISTRIBUTION شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2 زنقة 
بالنكيط شقة 13 بلفدير الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
513077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   06
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 GALA  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION

تجارة    : بإيجاز  الشركة  أرض 

الجملة٫توزيع املواد الغذائية.

 2  : االجتماعي  املقر  عنوان 

بلفدير الدار   13 زنقة بالنكيط شقة 

البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد املص5فى البدوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البدوي  املص5فى  ال يد 

عنوانه)ا)  2 زنقة بالنكيط شقة 13 

بلفدير 22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

البدوي  املص5فى  ال يد 

عنوانه)ا)  2 زنقة بالنكيط شقة 13 

بلفدير 22222 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789622.

469I

JURISMAG SARL

 ET TARGHI RECYCLING

SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين

JURISMAG SARL

 2Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°2

 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

 ET TARGHI RECYCLING SARL

AU »شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد»
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وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 

املارينا، ال5ابق 4، املكتب رقم 26، 

زاوية شارع الزرق5وني وشارع مممد 

بن عبد هللا - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.461471

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تقرر  يوليوز  222   01 في  املؤرخ 

امل يرين  مها6  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: 2 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 

2  أشت  222 تمت رقم 789668.

470I

JURISMAG SARL

FUTUR FER SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين

JURISMAG SARL

 2Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°2

 Casablanca, Maroc، 22222،

Casablanca Maroc

FUTUR FER SARL AU »شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 

املارينا، ال5ابق 4، املكتب رقم 26، 

زاوية شارع الزرق5وني وشارع مممد 

بن عبد هللا - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.133713

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تقرر  يوليوز  222   01 في  املؤرخ 

امل يرين  مها6  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: 2 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789669.

471I

م تأمنة في كاكو6

SIFLAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

م تأمنة في كاكو6
رقم 22، زنقة امل تشفى، ، 22322، 

وادي ز6 املغرب

SIFLAR شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 08، 
زنقة الب اتين، - 22322 وادي ز6 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر   22 6 غكتوبر   16 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

 22.222 رغسمالها  مبلغ    SIFLAR

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
وادي   22322  - زنقة الب اتين،   ،08
تمقيق  عد6   : ل  نتيجة  املغرب  ز6 

أرض الشركة.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
وادي   22322  - زنقة الب اتين،   ،08

ز6 املغرب. 

و عين:

و  لعري�سي  العربي   ال يد)ة) 
حي   ،08 رقم   ،10 ممر  عنوانه)ا) 

ايت ملول املغرب   86150 النهضة،  

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي ز6  بتاريخ 29 أشت 

 222 تمت رقم  88/222 .

472I

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشا6» مماسب معتمد

 SOCIETE BORJ
LOGEMENTS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشا6» 
مماسب معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه انت يرابي ، 
50000، مكناس املغرب

 SOCIETE BORJ LOGEMENTS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 43 

مرجان 1 الش5ر 2 مكناس مكناس 
50000 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   10
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BORJ LOGEMENTS
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
 43 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
مكناس مكناس   2 الش5ر   1 مرجان 

50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ليمياوي  عبدالحميد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ليمياوي  عبدالحميد  ال يد 

عنوانه)ا) رقم 43 مرجان 1 الش5ر 2 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ليمياوي  عبدالحميد  ال يد 

عنوانه)ا) رقم 43 مرجان 1 الش5ر 2 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3387.

473I

MOUSSAOUI MOHAMED

TRAHAM
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MOUSSAOUI MOHAMED

 N 42  LOT ASSANAWBAR ،

23 22، AZROU MAROC

TRAHAM شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 222 

تجزئة ميشليفن 2 زنقة 4 احداف - 

53100 ازرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22447

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز  222 تقرر حل 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

مبلغ    TRAHAM الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   40.000 رغسمالها 

تجزئة   222 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

ميشليفن 2 زنقة 4 احداف - 53100 

ازرو املغرب نتيجة ل : أياب النشاط 

مند انشاء الشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 222 

 - 4 احداف  زنقة  تجزئة ميشليفن 2 

53100 ازرو املغرب. 
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و عين:

و  حمداوي  سليمان   ال يد)ة)  

عنوانه)ا) رقم 222 تجزئة ميشليفن 

2 زنقة 4 احداف 53100 ازرو املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

2  أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

.D:266 222 تمت رقم 

474I

FIDU.PRO CONSULTING

GLOBAL OEUVRE

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة أيثل 

ال5ابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

GLOBAL OEUVRE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي  إقامة 

ب مة 2 العمارة 27 الشقة رقم 6 

عين ال بع  - 0000 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت  يوليوز  222    9 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :

خدمات الكترونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787392.

475I

REC BUREAU SERVICE    2ريك بيغو سغفي

REC BUREAU SERVICE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ريك بيغو سغفي2 

REC BUREAU SERVICE 

حي البوأاز زنقة 86 رقم 2 ، 92222، 

طنجة املغرب

REC BUREAU SERVICE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البوأاز 

زنقة 86 رقم 2  - 92222 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   22

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 REC  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUREAU SERVICE

 1  : بإيجاز  الشركة  أرض 

واملواد  املكتبية  اللواز6  وبيع  شراء 

واملعدات  عا6  بشكل  االستهالكية 

واألثاث املكتبي وغجهزة الكمبيوتر.

والشراء  والتصدير  االستيراد   2

والتمثيل  واإلصالح  والتوزيع  والبيع 

والتوزيع والتجميع والصيانة وتأجير 

للمكاتب  اآللي  والتشغيل  اآلالت 

واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

بشكل عا6.
ال وق  من  كل  في  التجارة   3

غي  وتصدير  واستيراد  الخارجية 
منتجات غو معدات يمتمل غن تكون 

ذات فائدة للمجتمع.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 92222  -   2 رقم   86 زنقة  البوأاز 

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد ركتوتي مممد :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : حنان  طبشيش  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يدة ركتوتي مروة :  150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : ي رى   ركتوتي  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : ال يدة ركتوتي ياسمين  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مممد  ركتوتي  ال يد 

املجاهدين الكولف رقم 294  92222 

طنجة املغرب.

ال يدة طبشيش حنان عنوانه)ا) 

املجاهدين الكولف رقم 294 92222 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  مروة  ركتوتي  ال يدة 

املجاهدين الكولف رقم 294 92222 

طنجة املغرب.

ال يدة ركتوتي ي رى  عنوانه)ا) 

املجاهدين الكولف رقم 294 92222 

طنجة املغرب.

ال يدة ركتوتي ياسمين  عنوانه)ا) 

املجاهدين الكولف رقم 294 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  مممد  ركتوتي  ال يد 

املجاهدين الكولف رقم 294 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 9  242.

476I

درعة ارشادات ش.6.6

TAJAH

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

درعة ارشادات ش.6.6

شارع مممد الخام2 ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 45000، ورزازات املغرب

TAJAH شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 8 

زنقة روزيي املدينة 1 كولف املعدن 

سيبع  - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.842  

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  غبريل  222    2 املؤرخ في 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

TAJAH  مبلغ رغسمالها 10.000 درهم 

 8 رياض  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

كولف املعدن   1 زنقة روزيي املدينة 

املغرب  مراكش   40000  - سيبع  

نتيجة ل : توالي الخ ائر وعد6 كفاية 

رقم األعمال الذي تمققه الشركة.

 8 و حدد مقر التصفية ب رياض 

كولف املعدن   1 زنقة روزيي املدينة 

سيبع  - 40000 مراكش املغرب. 

و عين:

و   NAIR  PRADEEP ال يد)ة) 

عنوانه)ا) رياض 8 زنقة روزيي املدينة 

 40000 سيبع   املعدن  كولف   1

مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  ممل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 7701.

477I
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fiduciaire capital orient

IYAD LISSAKNE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 62222، oujda maroc

IYAD LISSAKNE »شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

فيصل ابن عبد العزيز تجزئة بنممو 
رقم 223 -وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32289

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

وتبعا  يوليوز  222   16 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لتعيين م ير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 

AKHMOUL HOUDAIFA -

- IYAD LISSAKANE شركة ذات 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد الكائن مقرها اإلجتماعي ب: 

شارع فيصل ابن عبد العزيز تجزئة 

 60000 -وجدة   223 رقم  بنممو 

وجدة املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 32289

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم  284.

478I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

GYMAHOLIC CLUB
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الح ن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
GYMAHOLIC CLUB شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

التمت ار�سي العمارة ي 17املحاميد 
5 - 40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
116307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GYMAHOLIC CLUB
صالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الرياضة .
ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التمت ار�سي العمارة ي 17املحاميد 

5 - 40000 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد عبداملجيد بوزير :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد عبداملجيد بوزير عنوانه)ا) 
زياينة سويهلة يعادة مراكش 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد عبداملجيد بوزير عنوانه)ا) 
زياينة سويهلة يعادة مراكش 40000 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 22327 .

479I

BE ADVISORS

LA TOCHALE WORLDWIDE
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

NOURILE

شركة ذات م ؤولية ممدودة

-1 بموجب عقد خاص 27 يوليو

ذات  تشكيل شركة  تم   ،  222 

م ؤولية ممدودة ، وخصائصها على 

النمو التالي ؛

م ئولية  ذات  شركة  النموذج: 

ممدودة

سجل تجاري: 2 2 887

NOURILE :اسم الشركة

االستشارات  االجتماعي:  الغرض 

اإلدارية

املقر الرئي�سي: 2  شارع سارية بن 

 ،  3 شقة   ، ال5ابق الثالث   ، زونيم 

الدار البيضاء - املغرب

املدة: 99 سنة.
رغس املال: 11 500 000,00 درهم

تم تعيين ال يد بن ذيبة مممد 

مديرين  بشرى  بوشوير  وال يدة 

مشاركين للشركة لفترة أير ممدودة.

ال نة االجتماعية: من 1 يناير إلى 

31 دي مبر.

املرتب5ين:

نجل   ، ال يد مممد بن هيبة   •

بهيجة  وال يدة  القادر  عبد  ال يد 

 4 مواليد  من   ، الجن ية  مغربي   ،

حاصل   ، س5ات  في    979 غكتوبر 
على CIN رقم BE 727.732 ، مقيم في 

 Adrien Lesesne 93422 شارع   57

Saint Ouen France ؛

ابنة   ، بوشوير  بشرى  ال يدة   •

ال يد عبد العزيز وال يدة عائشة ، 

، ولدت في 22  من الجن ية املغربية 

غنفا  البيضاء  الدار  في    982 يونيو 

 CIN BJ 29 .3 4 الرقم  وتممل   
 Adrien شارع   57 في  واملقيمة 
 Lesesne 93422 Saint Ouen

France
: تم اإليداع القانوني في سجل 

ً
ثانيا

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
بتاريخ 11 غأ 25  222 تمت رقم 

.286 2

480I

HORICOM

HIGLE BUILDING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

HORICOM
2 AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC
HIGLE BUILDING  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
 MAG   وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N°   3 LOTISSEMENT AL FATH
TOULAL  - 22222 مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   22
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 HIGLE : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

. BUILDING
 LA  : بإيجاز  الشركة  أرض 

. PROMOTION IMMOBILIERE
 MAG 1  : عنوان املقر االجتماعي 
 N°   3 LOTISSEMENT AL FATH
TOULAL  - 50000 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:
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 500   : اعبوبو   مممد  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ال يد اسماعيل لعربي  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال يد مممد اعبوبو  
 50000 عرمة   عين  اداروش  حي 

مكناس املغرب.
ال يد اسماعيل لعربي  عنوانه)ا) 
حي ايت ايدير 22 سبع عيون 50000 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  ال يد مممد اعبوبو  
 50000 عرمة   عين  اداروش  حي 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3651.
481I

COFISAM

PETROLIFE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

COFISAM
عمارة 65,  ال5ابق االول  تجزئة  
م رور 1 شارع الح ن الثاني ، 

2222 ، تمارة املغرب
PETROLIFE شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم518 

تجزئة عين الحياة 1 شقة 2 
الصخيرات  - 2222  الصخيرات  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.131403

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت ال يد )ة) مممد  ابراعوز 
غصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  ال يد )ة) منية 

نصري بتاريخ 28 يونيو  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

 222 تمت رقم 1560.

482I

fiduciaire capital orient

IYAD LISSAKANE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 62222، oujda maroc

IYAD LISSAKANE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي وجدة 

شارع فيصل ابن عبد العزيز تجزئة 

بنممو رقم 223 -وجدة 60000 

وجدة .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32289

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 16 يوليوز  222 تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

»شركة ذات امل ؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم  284.

483I

fiduazizi

S.T SADIK
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

S.T SADIK شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدينة الوفاق رقم E 784  تجزئة 
 E  72222 784 مدينة الوفاق رقم

العيون املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   10
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 S.T  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SADIK
كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة    E  784 رقم  الوفاق  مدينة 
 E  70000  784 مدينة الوفاق رقم 

العيون املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يد ال عيد صادق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : صادق  ال عيد  ال يد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد ال عيد صادق عنوانه)ا) 
داكار   222222 ال ينغال  داكار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد ايوب لعيدي عنوانه)ا) حي 
القدس زنقة الريف رقم 146 70000 

العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 22 أشت 

 222 تمت رقم  2/222 26.
484I

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

SFAX STAR DEL NORTE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L
 Route de Rabat C.R AHLEN
 - Bloc B -RDC Bas- Imm8 ،

92222، Tanger MAROC
SFAX STAR DEL NORTE  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  طريق 

الرباط، املركب ال كني اهالنـ ـ بلوك 
B1ــ رقم 8 - 92222 طنجة املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تعيين  يونيو  222   22 املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
تبعا  آخر  كم ير  نعيمة  ابضالص 

لوفاة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7148.
485I

fiduazizi

PLATINIUM ISOLATION
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
PLATINIUM ISOLATION شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
ح ن الوزاني رقم 22 زنقة ح ن 
الوزاني رقم 22 70000 العيون 

املغرب
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تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   10
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLATINIUM ISOLATION
 travaux  : أرض الشركة بإيجاز 

.de froid isolation thermique
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة ح ن   22 رقم  الوزاني  ح ن 
العيون   70000  22 رقم  الوزاني 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
احدوشن  الغفور  عبد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : احدوشن  الغفور  عبد  ال يد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
احدوشن  الغفور  عبد  ال يد 
شارع  القلعة  حي  عنوانه)ا) 
املورسكيين ممر 31 رقم 13 92222 

املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
احدوشن  الغفور  عبد  ال يد 
شارع  القلعة  حي  عنوانه)ا) 
املورسكيين ممر 31 رقم 13 92222 

املضيق املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  بتاريخ 05 
أشت  222 تمت رقم  222/ 266.

486I

fiduazizi

GROUPE RAZMA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

GROUPE RAZMA شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 237 

شارع مكة  رقم 237 شارع مكة 

70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

377 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   14

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE RAZMA

اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء و اشغال متعددة.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

237 شارع مكة  رقم 237 شارع مكة 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عالي الرزمة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 ال يد عالي الرزمة : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرزمة  عالي  ال يد 

شارع مممد الزرق5وني فيال الرزمة 

املغرب   70000 رشيد  موالي  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  الرزمة  عالي  ال يد 

شارع مممد الزرق5وني فيال الرزمة 
العيون   70000 رشيد  موالي  حي 

املغرب

عنوانه)ا)  الرزمة  مممد  ال يد 

شارع مممد الزرق5وني فيال الرزمة 
العيون   70000 رشيد  موالي  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم  2629/222.

487I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

J.R IMMOBILIER
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،

AGADIR MAROC

J.R IMMOBILIER شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  2 

الفارابي تيليال اكادير - 80000 اكادير 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 J.R  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  أرض 

شقق مفروشة

-منعش عقاري

رقم  2   : عنوان املقر االجتماعي 

الفارابي تيليال اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : ال يد جامع ايت اشكري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بي وامن  رشيد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اشكري  ايت  جامع  ال يد 

تيليال  الفارابي  رقم  2  عنوانه)ا) 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

ال يد رشيد بي وامن عنوانه)ا) 

فرن ا 78700 فرن ا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

اشكري  ايت  جامع  ال يد 

تيليال  الفارابي  رقم  2  عنوانه)ا) 

اكادير 80000 اكادير املغرب

ال يد رشيد بي وامن عنوانه)ا) 

فرن ا 78700 فرن ا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   11 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 106015.

488I
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SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

SFAX STAR DEL NORTE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

 Route de Rabat C.R AHLEN

 - Bloc B -RDC Bas- Imm8 ،

92222، Tanger MAROC

SFAX STAR DEL NORTE  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط، املركب ال كني اهالنـ ـ بلوك 

B1ــ رقم 8 - 92222 طنجة املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم تعيين  يونيو  222   22 املؤرخ في 

عبد  م ير جديد للشركة ال يد)ة) 

تبعا  آخر  كم ير  الدين  عالء  الكافي 

لوفاة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7148.

489I

fiduazizi

FANO MAR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

FANO MAR شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

امل تقبل رقم 18 تجزئة امل تقبل 

رقم 18 70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  أشت  222   10

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 FANO : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.MAR

تجهيز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

األسماك وحفظها.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

امل تقبل  تجزئة   18 رقم  امل تقبل 

رقم 18 70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد عثمان الكنتاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : الكنتاوي  عثمان  ال يد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عثمان الكنتاوي عنوانه)ا) 

الحي   22 رقم  الثاني  الح ن  شارع 

الح ني 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عثمان الكنتاوي عنوانه)ا) 

الحي   22 رقم  الثاني  الح ن  شارع 

الح ني 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم  2662/222.

492I

fiduazizi

COLIS›LHOR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
COLIS›LHOR شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
امل يرة الخضراء الش5ر الثالث رقم 
738 املر�سى تجزئة امل يرة الخضراء 

الش5ر الثالث رقم 738 املر�سى 
70000 العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   10
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLIS’LHOR
استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصدير جميع غنواع البضائع.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الش5ر الثالث رقم  امل يرة الخضراء 
املر�سى تجزئة امل يرة الخضراء   738
املر�سى   738 رقم  الثالث  الش5ر 

70000 العيون املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد عبد الهادي الحر :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 ال يد عبد الهادي الحر : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عبد الهادي الحر عنوانه)ا) 

فرن ا 92222 فرن ا فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عبد الهادي الحر عنوانه)ا) 

فرن ا 92222 فرن ا فرن ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم  2624/222.

49 I

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

SFAX STAR DEL NORTE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وفاة شريك

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

 Route de Rabat C.R AHLEN

 - Bloc B -RDC Bas- Imm8 ،

92222، Tanger MAROC

SFAX STAR DEL NORTE  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  طريق 

الرباط، املركب ال كني اهالنـ ـ بلوك 

B1ــ رقم 8 - 92222 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو  222 تم اإلعال6 

عبد  شهاب  مممد  الشريك  بوفاة 

الكافي و توزيع حصصه على الورثة 

 لرسم اإلراثة املؤرخ في  2 يونيو 
ً
تبعا

 222 بالشكل األتي :

ال يد)ة) نعيمة ابضالص  ،  62 

حصة .

ال يد)ة)  عالء الدين عبد الكافي  

،  146 حصة .

  ، الكافي   عبد  عصا6  ال يد)ة) 

146 حصة .
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 73 ال يد)ة) اميرة عبد الكافي  ،  

حصة .

 73   ، ال يد)ة) ندى عبد الكافي  

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7148.

492I

HORICOM

VIGILTEC

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

HORICOM

2 AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC

VIGILTEC شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

 LOCAL وعنوان مقرها اإلجتماعي

 COMMERCIAL N°3 AU N° 

 LOT RAYANE 3 BASSATINE 7  -

50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4249 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرحمان  عبد  )ة)  ال يد  تفويت 

بو سحابة 222 حصة اجتماعية من 

)ة)  ال يد  غصل 222 حصة لفائدة  

يونيو   30 بتاريخ  الدين  سفيان زين 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

29 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3729.

493I

HORICOM

 TRANSPORT AIN
HAMMAM

إعالن متعدد القرارات

HORICOM
2 AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC
 TRANSPORT AIN HAMMAM
»شركة ذات امل ؤولية املحدودة»
 N° 2 :وعنوان مقرها االجتماعي
 MARJANE   2EME TRANCHE
ER ETAGE - 22222  مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42622

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  غبريل  222   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
طرف  من  الحصص  جميع  تفويت 
ال يدة  الى  ملغاري  الح ن  ال يد 

خديجة فرياط
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  املحودة  امل ؤولية  دات  شركة 
شركة دات امل ؤولية املحودة دات 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3704.
494I

EURODEFI

EHMC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT   9
 N° 3، 22362، CASABLANCA

MAROC

EHMC شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 
سمية اقامة شهرزاد 3 ال5ابق 

الخام2 الرقم 22 - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.401631

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  غبريل  222   30 في  املؤرخ 
امل ؤولية  ذات  شركة   EHMC حل 
 10.000,00 املحدودة مبلغ رغسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
ال5ابق   3 زنقة سمية اقامة شهرزاد 
الدار   22222  -  22 الرقم  الخام2 
البيضاء املغرب نتيجة لخ ارة زبون 

مهم.
و عين:

و  موريل  فان و   ال يد)ة) 
فرن ا   13480 فرن ا  عنوانه)ا) 

فرن ا كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة  وفي  غبريل  222   30 بتاريخ 
ال5ابق   3 شهرزاد  اقامة  سمية 
الدار   22222  -  22 الرقم  الخام2 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789336.

492I

اىتمانية  الرشاد

اغ -اس فلويد 

R-S FLUIDE   
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

اىتمانية  الرشاد
53 شارع لح ن ويدار  بن جدية 
الدار البيصاء ، 22 22، الدار 

البيصاء املغرب
اغ -اس فلويد    R-S FLUIDE شركة 

ذات م ؤولية ممدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26. شارع 

مرس ال ل5ان ال5ابق االول الشقة  
رقم 3 الدار البيضاء - 22422 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2292  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   04

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : اغ -اس 

.R-S FLUIDE    فلويد

االستيراد   : أرض الشركة بإيجاز 

.املثاجرة . الشراء .البيع  .جميع مواد 

و منتوجات التي لها عالقة بالعقاقير 

و ال انيتير و الكهرباء و البناء و كل ما 

برتبط بهدا الهدف او موازي له..

 .26  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال5ابق االول  ال ل5ان  شارع مرس 
الشقة  رقم 3 الدار البيضاء - 22422 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : صبراوي  حمزة  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صبراوي  حمزة  ال يد 

شارع 2 مارس رقم 244 الدار البيضاء 

22422 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  صبراوي  حمزة  ال يد 

شارع 2 مارس رقم 244 الدار البيضاء 

22422 الدار البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 785076.

496I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AGENCE DE

 DIGITAL MARKETING

 ET DE DEVELOPPEMENT

 INFORMATIQUE «

« A.D.M.D.I
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

SOUSS-FISC SARL

  N°  APP. N° AV. MARRAKECH

 TAGHZOUTE INEZGANE

 INEZGANE، 86343، INEZGANE

MAROC

 SOCIETE AGENCE DE

 DIGITAL MARKETING ET

 DE DEVELOPPEMENT

 « INFORMATIQUE « A.D.M.D.I

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

سعيد رقم 892 الدراركة اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

48437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AGENCE DE  :

 DIGITAL MARKETING ET

 DE DEVELOPPEMENT

.» INFORMATIQUE » A.D.M.D.I

مكتب   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وامل اعدة  والتدريب  التصميم 
التقنية - ت5ويرانضمات التكنولوجيا 
إعالنية  وكالة    - املعلومات 

واالتصاالت .
عنوان املقر االجتماعي : حي سيدي 
 - اكادير  الدراركة   892 رقم  سعيد 

80000 اكادير املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد بن الح ين ابراهيم :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : ال يد ابريم معا د 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  الح ين  بن  ال يد 
املحمدي  حي   1874 رقم  عنوانه)ا) 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
اكي  ال يد ابريم معا د عنوانه)ا) 
 80000 اكادير  الدراركة  اوخريب 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
اكي  ال يد ابريم معا د عنوانه)ا) 
 80000 اكادير  الدراركة  اوخريب 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 22924 .
497I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

 MEY HOSPITALITY AND
CONTRACT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

22292، CASABLANCA MAROC
 MEY HOSPITALITY AND

 CONTRACT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 

شارع زرق5وني،ال5ابق 3، شقة 
رقم 6،الدارالبيضاء - 22262 

الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   31

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 MEY  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.HOSPITALITY AND CONTRACT

الهندسة   : أرض الشركة بإيجاز 

املدنية.

 46  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة   ،3 زرق5وني،ال5ابق  شارع 
 22262  - 6،الدارالبيضاء  رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رغسمال الشركة:  222.222 

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد مامون اليعقوبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : ال يد مممد اليعقوبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مامون اليعقوبي عنوانه)ا) 

سيدي  كاردن  دريم  اقامة   22

  4228 البيضاء  عبدالرحمان 

الدارالبيضاء املغرب.

ال يد مممد اليعقوبي عنوانه)ا) 

سيدي  جارن  دريم  اقامة   22

  4228 البيضاء  عبدالرحمان 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مامون اليعقوبي عنوانه)ا) 

سيدي  كاردن  دريم  اقامة   22

  4228 البيضاء  عبدالرحمان 

الدارالبيضاء املغرب

ال يد مممد اليعقوبي عنوانه)ا) 

سيدي  جارن  دريم  اقامة   22

  4228 البيضاء  عبدالرحمان 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 4  789.

498I

cabinet aux services des affaires

AL AHBAB ZOM
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan  er

 etage erfoud ، 22222، erfoud

MAROC

AL AHBAB ZOM شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر بني 

فرح الريصاني - 22422 الريصاني 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   15

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 AL  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHBAB ZOM

تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
التجزئة لتغليف الورق غو الكرتون

التصدير و االستراد.

ت ويق وزراعة نخيل التمر.
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عنوان املقر االجتماعي : قصر بني 

الريصاني   22422  - الريصاني  فرح 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عبد ال ال6 الزوبير :  340 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : ال يد حاجي عبد املجيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : مممد  قاسمي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الزوبير  ال ال6  عبد  ال يد 

ال وق حي  زنقة   26 رقم  عنوانه)ا) 

الحمري  22222 ارفود املغرب.

املجيد  عبد  حاجي  ال يد 

 22422 فرح   بني  قصر  عنوانه)ا) 

الريصاني املغرب.

عنوانه)ا)  مممد  قاسمي  ال يد 

حي النهضة 22222 ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

الزوبير  ال ال6  عبد  ال يد 

ال وق حي  زنقة   26 رقم  عنوانه)ا) 

الحمري  22222 ارفود املغرب

املجيد  عبد  حاجي  ال يد 

 22422 فرح   بني  قصر  عنوانه)ا) 

الريصاني املغرب

عنوانه)ا)  مممد  قاسمي  ال يد 

حي النهضة 22222 ارفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

رقم  تمت  أشت  222   29

. 2 49/222 

499I

UPSILON CONSULTING

HEMERE CONSULT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 HEMERE CONSULT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

مقرها اإلجتماعي 49 زنقة غحمد 

بركات، ال5ابق ال فلي، رقم 3، 

معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

  3999  

تمويل املقر االجتماعي للشركة

الشركة  م ير  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 22 غبريل  222 تم تمويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة  نصير،  ابن  مو�سى  زنقة   10«

كوتيي  ال ادس،  ال5ابق   ،11 رقم 

املغرب»  البيضاء  الدار   22222  -

ال5ابق  زنقة غحمد بركات،   49« إلى 

 22222  - معاريف   ،3 رقم  ال فلي، 

الدار البيضاء املغرب» 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 786706. 

500I

ACCOMPT CONSULTING

EMYZAL SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N°  8

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N°    OUJDA ،

62222، OUJDA MAROC

 EMYZAL SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

لشهب حي األندل2 رقم 13  - 

60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMYZAL SARL AU

مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 - بهما  يتصل  وما  وتدريب  تجميل 

استيراد وتصدير

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لشهب حي األندل2 رقم 13  - 60000 

وجدة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

  EMYZAL SARL AU : الشركة 

1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة .

 1000  : أازلي  إيمان  ال يدة   

بقيمة 100.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أازلي  إيمان  ال يدة 

تجزئة الزيتون تجمع بلح ين شارع 

بني درار رقم 6  60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  أازلي  إيمان  ال يدة 

تجزئة الزيتون تجمع بلح ين شارع 

بني درار رقم 6  60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2864.

501I

UPSILON CONSULTING

DFC CONSEIL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

UPSILON CONSULTING

زاوية شارع عمر الخيا6 و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال5ابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

DFC CONSEIL شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 

غحمد بركات، ال5ابق ال فلي، رقم 

3، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 DFC  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSEIL

تقديم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارية،  والخدمات  املشورة 

الخارج  إلى  املوجهة  خصوصا 

فيها  بما   ، املجاالت  مختلف  في 

االستشارات في التجارة الدولية..

زنقة   49  : عنوان املقر االجتماعي 

رقم  ال5ابق ال فلي،  غحمد بركات، 

الدار البيضاء   22222  - معاريف   ،3

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : حمو  بن  فرح  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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  : شريكي  جوزيف  دوف  ال يد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمو  بن  فرح  ال يدة 
 Gaojing Lu Garden Inside  658
 Villa, Villa 92 22 722 Shanghai

.Chine
شريكي  جوزيف  دوف  ال يد 
 Gaojing Lu Garden 658 (عنوانه)ا
 Inside Villa, Villa 92 22 722

.Shanghai Chine
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  حمو  بن  فرح  ال يدة 
 Gaojing Lu Garden Inside  658
 Villa, Villa 92 22 722 Shanghai

Chine
شريكي  جوزيف  دوف  ال يد 
 Gaojing Lu Garden 658 (عنوانه)ا
 Inside Villa, Villa 92 22 722

Shanghai Chine
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم -.

222I

HORICOM

CAMERION
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HORICOM
2 AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 22222، MEKNES

MAROC
CAMERION شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
 RUE  4  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ELFAKIH LKORRI ESSAADA -

50000 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3789 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
05 أشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد CAMERION  مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رغسمالها 
 RUE 14 ELFAKIH  مقرها اإلجتماعي
 LKORRI ESSAADA - 50000

مكناس املغرب نتيجة ل : املناف ة.
 RUE 14  و حدد مقر التصفية ب
 ELFAKIH LKORRI ESSAADA -

50000 مكناس املغرب. 
و عين:

مير و عنوانه)ا)  نوفل   ال يد)ة) 
  RUE EL KOURRI 14 SAADA
)ة)  50000 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 262.
503I

UPSILON CONSULTING

NFS CONSULTING
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيا6 و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، ال5ابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22222
 الدار البيضاء املغرب

NFS CONSULTING شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
غحمد بركات، ال5ابق ال فلي، رقم 
3، معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   07

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 NFS  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

أرض الشركة بإيجاز : االستعانة 

املتعلقة  للعمليات  بمصادر خارجية 

سيما  وال  املعلومات  بتكنولوجيا 

وغدوات  البرمجيات  وت5وير  تصميم 

تكنولوجيا املعلومات.

زنقة   49  : عنوان املقر االجتماعي 

رقم  ال5ابق ال فلي،  غحمد بركات، 

الدار البيضاء   22222  - معاريف   ،3

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد مممد ناصير :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 8 ال يد مممد ناصير عنوانه)ا) 

rue des Loges 78600 Maisons-

.Laffitte France

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

 8 ال يد مممد ناصير عنوانه)ا) 

rue des Loges 78600 Maisons-

Laffitte France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم -.

504I

خبرة  الشرق

FLAMENGO CLUB
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

خبرة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

FLAMENGO CLUB شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي مسجد 

بوقانة بني انصار - 62222 بني انصار 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   2222 دجنبر   04

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLAMENGO CLUB

أرض الشركة بإيجاز : التموين و 

اإلقامة و كل ما له عالقة بالرياضة 

والترفيه.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 62222  - مسجد بوقانة بني انصار 

بني انصار املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد املاس الشامي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشامي  املاس  ال يد 
حي املسجد بوقانة 62222 بني انصار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  الشامي  املاس  ال يد 
حي املسجد بوقانة 62222 بني انصار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 يناير 

 222 تمت رقم 117.
505I

AMDE

TIME CONSULTING
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 22222،

CASABLANCA MAROC
TIME CONSULTING شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، ال5ابق 
5،رقم 22، الدار البيضاء، املغرب - 

22342  الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   06
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 TIME  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستراتيجية  في  االستشارات 

والتنظيم واللوج تيات.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال5ابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 

 - املغرب  الدار البيضاء،   ،22 5،رقم 

22342  الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 5.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 50   : التوزاني  اسامة  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد اسامة التوزاني عنوانه)ا) 

فرن ا 22222 فرن ا فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد اسامة التوزاني عنوانه)ا) 

فرن ا 22222 فرن ا فرن ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788927.

506I

PISE FOOD 2

PISE FOOD 2
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

PISE FOOD 2

54 شارع الخليل عين الشق الدار 

البيضاء ، 22342، الدار البيضاء 

MAROC

PISE FOOD 2  شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 شارع 

الخليل عين الشق الدار البيضاء - 

22342 الدار البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  يونيو  222   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 22.222« من  غي  درهم»   60.000«
عن  درهم»   80.000« إلى  درهم» 
طريق :  رفع القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 98 789.
507I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOS IMMO
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،
AGADIR MAROC

SOS IMMO شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
في ال5ابق الثالث رقم 16 بلوك س 
اكيدار اسكا تيكوين اكادير - 80000 

اكادير املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48483
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 SOS  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بلوك س   16 في ال5ابق الثالث رقم 
اكيدار اسكا تيكوين اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
  : صادق  املختار  مممد  ال يد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
ال يد عبد الل5يف شهالن :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
صادق  املختار  مممد  ال يد 
بلوك  انزران  بئر  تجزئة  عنوانه)ا) 
 80000 اكادير  تيكوين   432 ه رقم 

اكادير املغرب.
شهالن  الل5يف  عبد  ال يد 
رقم   2 امل عودي  تجزئة  عنوانه)ا) 
اكادير   80000 اكادير  الدراركة   81

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
شهالن  الل5يف  عبد  ال يد 
رقم   2 امل عودي  تجزئة  عنوانه)ا) 
اكادير   80000 اكادير  الدراركة   81

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 106014.
508I

A&O

FASTSHIP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، 26

22222، الدار البيضاء املغرب
FASTSHIP شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
 GH وعنوان مقرها اإلجتماعي األزهار
48Aعمارة 62     ال5ابق 3  شقة 
17 - 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
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2 223 

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 26 

يوليوز  222 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FASTSHIP

استيراد   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتصدير 

نقل البضائع.

األزهار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

GH 48Aعمارة 62     ال5ابق 3  شقة 

17 - 22222 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد غحمد غمين زكري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد غحمد غمين زكري عنوانه)ا) 

املن5قة    932 رقم   مي ان  تجزئة 

الدار   22222 النواصر  الصناعية 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد غحمد غمين زكري عنوانه)ا) 

املن5قة    932 رقم   مي ان  تجزئة 

الدار   22222 النواصر  الصناعية 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788943.

229I

fiduciaire capital orient

ACHRAF SAKANE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 62222، oujda maroc
ACHRAF SAKANE شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الب تان 3 تجزئة غ 36 طريق 

الجزائر, وجدة  - 60000 وجدة 
املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22279
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 03 يونيو  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»تجزئة الب تان 3 تجزئة غ 36 طريق 
وجدة   60000  - وجدة   الجزائر, 
املغرب» إلى » تجزئة 6 37 غولم شارع 
 60000  - ,وجدة   جبل  ابن  معاد 

وجدة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2882.

510I

fiduazizi

RIMA PELAGIQUE
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
RIMA PELAGIQUE »شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 237 

شارع مكة رقم 237 شارع مكة 
70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33293

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

15 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مالك  نشاط  اضافة   01- مايلي: 

سفينة الصيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 

مالك  نشاط  -22اضافة  مايلي: 

سفينة الصيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 04 أشت 

 222 تمت رقم  2636/222.

511I

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

SFAX STAR DEL NORTE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

SFAX STAR DEL NORTE S.A.R.L

 Route de Rabat C.R AHLEN

 - Bloc B -RDC Bas- Imm8 ،

92222، Tanger MAROC

SFAX STAR DEL NORTE  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط، املركب ال كني اهالنـ ـ بلوك 

B1ــ رقم 8 - 92222 طنجة املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم تعيين  يونيو  222   22 املؤرخ في 

ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 

ابضالص عصا6 كم ير آخر

تبعا لوفاة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7148.

2 2I

MITAK CONSEIL

املغرب
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H  2EME ETAGE N° 2

 CASABLANCA ، 22422،

CASABLANCA MAROC

املغرب شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ممل رقم 

73 مجمع تجاري عزيزة 80 إلى 92 

شارع الحزا6 الكبير حي املحمدي - 

22 22 الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   11

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : املغرب.

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

سيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي : ممل رقم 

 92 إلى   80 مجمع تجاري عزيزة   73

 - املحمدي  حي  الكبير  الحزا6  شارع 

22 22 الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد امين ابريجي :  2.222 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

موساني   رشيد  موالي  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.222   :

للحصة .

ال يد امين ابريجي : 2222 بقيمة 

100 درهم.
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 : موساني   رشيد  موالي  ال يد 
2222 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابريجي  امين  ال يد 
املغرب 22 22 الدار البيضاء املغرب.
موساني   رشيد  موالي  ال يد 
عمارة  الخير  ديار  إقامة  عنوانه)ا)  
الدار   22 22    263 ش   03 ط   15

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
العروبي عنوانه)ا)  الها6  ال يدة 
 55 رقم   06 مدخل   23 انا�سي 
البيضاء  الدار   22 22 البرنو�سي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788982.
513I

fiduazizi

SUD FINANCE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة
fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب
SUD FINANCE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
امل يرة الخضراء بلوك 03 رقم 
C414 الشقة 01 املر�سى تجزئة 
امل يرة الخضراء بلوك 03 رقم 

C414 الشقة 01 املر�سى 70000 
العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   10
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 SUD  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FINANCE

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات  اإلدارية  االستشارات 

القانونية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 C414 امل يرة الخضراء بلوك 03 رقم

امل يرة  تجزئة  املر�سى   01 الشقة 
الخضراء بلوك 03 رقم C414 الشقة 

01 املر�سى 70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

عياش  ايت  ابراهيم  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

ال يد ابراهيم ايت عياش : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عياش  ايت  ابراهيم  ال يد 
الرياض  حي   306 زنقة  عنوانه)ا) 

ال ال6 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عياش  ايت  ابراهيم  ال يد 
الرياض  حي   306 زنقة  عنوانه)ا) 

ال ال6 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم  2623/222.

514I

COMPTE A JOUR

PHYTOLUX
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N°  3
 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62222، NADOR MAROC

PHYTOLUX شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تاويمة  
الشارع الرئي�سي رقم 144 - 62222 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2  92

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت  يوليوز  222   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحفيظ  عبد  )ة)  ال يد  تفويت 
1.000 حصة اجتماعية من  شناك  
ال يد  لفائدة   حصة   1.000 غصل 
)ة)  فريد بوتكونتار بتاريخ 27 يوليوز 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 06 أشت 

 222 تمت رقم 3622.

515I

PREMIUM FINANCE

DOC INVEST
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 42222،
MARRAKECH MAROC

DOC INVEST شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي عبد اهللا عمارة باب دكالة 
بلوك غ شقة رقم 01 - 40000 

مراكش املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92393

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  يوليوز  222   22 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

غي  درهم»   10.000.000« قدره 

إلى  درهم»   14.000.000« من 

طريق  عن  درهم»   24.222.222«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و امل تمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26732 .

516I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

FUSION ASSISTANCE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N° 2 BD SULTAN MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 62322، بركان املغرب

FUSION ASSISTANCE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2  

طريق ال عيدية حي الداخلة - 

63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2397

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

03 فبراير  222 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    FUSION ASSISTANCE

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

طريق    2 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

 63300  - الداخلة  حي  ال عيدية 

بركان املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الداخلة  حي  ال عيدية  طريق    2

63300 بركان املغرب. 
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و عين:

و  ماحي  العزيز   عبد  ال يد)ة) 

شارع الح ن الثاني   116 عنوانه)ا) 

املغرب  بركان   63300 املنار   حي 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ممل  و  املخابرة  ممل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

رقم 2  طريق ال عيدية حي الداخلة 

بركان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

 222 تمت رقم 42 / 222.

517I

عزالدين الراأب

ملغاري لوكاسيون
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

عزالدين الراأب

تجزئة املنصورية  ال5ابق 

 LOT AL األول رقم 3 جرسيف

 MANSSOURIA  ER ETAGE N°3

GUERCIF، 32 22، جرسيف 

املغرب

ملغاري لوكاسيون شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخام2 عمارة هشيمي 1  

ال5ابق الثالث شقة رقم 6  - 35100 

جرسيف املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 3 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   28

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

ملغاري   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

لوكاسيون.

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  1 هشيمي  عمارة  الخام2  مممد 

ال5ابق الثالث شقة رقم 6  - 35100 

جرسيف املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 100   : ملغاري  هللا  عبد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : ال يد عبد العزيز ملغاري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد رحال ملغاري :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عبد هللا ملغاري عنوانه)ا) 

 35100 ال ادس  مممد  شارع 

جرسيف املغرب.

ملغاري  العزيز  عبد  ال يد  

الوليد  بن  خالد  شارع  عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب.

عنوانه)ا)  ملغاري  رحال  ال يد 

 35100 الوليد  بن  خالد  شارع 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد عبد هللا ملغاري عنوانه)ا) 

 35100 ال ادس  مممد  شارع 

جرسيف املغرب

ملغاري  العزيز  عبد  ال يد 

الوليد  بن  خالد   شارع  عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 32  / 222.

518I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE IMPRIMERIE BAB

ALATLAS

إعالن متعدد القرارات

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

    282 BENI MELLAL، 23222،

BENI MELLAL MAROC

 STE IMPRIMERIE BAB ALATLAS

»شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار اوالد 

اعمر اوالد ايعيش بني مالل - - بني 

مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.  232

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

اتخاذ  تم  ماي  222   05 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الت مية

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تغيير النشاط 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

من   الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 

 BOULANGERIE OULED YAICH

IMPRIMERIE BAB ALATLAS الى

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

: املخبزة  واضافة  مايلي: ازالة نشاط 

 , , االشغال املختلفة  : طباعة  نشاط 

تمويل االموال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 30 يونيو 

 222 تمت رقم 731.

2 9I

FIDU.PRO CONSULTING

 SOCIETE DU GHARB

 FERRAILLE ET

INFRASTRUCTURE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة أيثل 

ال5ابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

0، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE DU GHARB FERRAILLE

ET INFRASTRUCTURE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ملتقى 

شارع اميل زوال وزنقة ريثل ال5ابق 

11 الرقم 29 الدار البيضاء  ملتقى 

شارع اميل زوال وزنقة أيثل ال5ابق 

11 رقم 29 الدارالبيضاء املغرب 

0000 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا   عبد  )ة)  ال يد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   330 لحرش  

ال يد  33.000 حصة لفائدة   غصل 

يونيو   28 مجدوب بتاريخ  عزيز   )ة) 

.222 

مص5فى   )ة)  ال يد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   170 عبدلي 

ال يد  17.000 حصة لفائدة   غصل 

11 أشت  عزيز  مجدوب بتاريخ  )ة) 

.222 

تفويت ال يد )ة)  بشرى  البوهالي 

غصل  من  اجتماعية  حصة   170

)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   17.000

أشت   11 بتاريخ  مجدوب  عزيز  

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787384.

222I
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COMPTAMEK

PNEUMATIQUE EL JADIDA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 22222،

MEKNES MAROC
 PNEUMATIQUE EL JADIDA

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
11-1 طريق غوالد صالح بوسكورة - 

82 27 الدار البيضاء املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.289249

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم  يونيو  222   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم»    .922.222«
 2.222.222« إلى  درهم»   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 26479.
22 I

ائتمانية لرفيد

STE MN BEAUE SARL-AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92222، العرائش املغرب
 STE MN BEAUE SARL-AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
طنجة الرباط بشعبان بال5ابق 
االر�سي املحليين التجاريين رقم 

1/476 و 2/476 بالعرائش العرائش 
92222 العرائش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   11
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MN BEAUE SARL-AU
مركز   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الجمال بصفة عامة بكل ما يخص 

الن اء
صالون الحالقة وتصفيف الشعر
ممول   ’ نكافة 

.(TRAITEUR(حفالت
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بال5ابق  بشعبان  الرباط  طنجة 
رقم  التجاريين  املحليين  االر�سي 
 /476 و 476/2 بالعرائش العرائش 

92222 العرائش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : بركاوي  مراد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بركاوي  مراد  ال يد 
طريق طنجة الرباط بشعبان بال5ابق 
رقم  التجاريين  املحليين  االر�سي 
 92222 بالعرائش   476/2 و   476/ 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  بركاوي  مراد  ال يد 
طريق طنجة الرباط بشعبان بال5ابق 
رقم  التجاريين  املحليين  االر�سي 
 92222 بالعرائش   476/2 و   476/ 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 875.

222I

KHOUYI BADIA

 STE POINT LUMINEUX

SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 22222، MEKNES

املغرب

 STE POINT LUMINEUX SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 

11 ال5ابق األر�سي  مبنى النخيل 

3 شارع هارون الرشيد  - 50000 

مكناس املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.54061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   08

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POINT LUMINEUX SARL

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

)مقاول التركيب الكهربائي)  الكهرباء 

وتاجر البناء والصناعة..

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 11 ال5ابق األر�سي  مبنى النخيل 

 50000  - الرشيد   هارون  شارع   3

مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 400   : غوباها   جميلة  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 400   : ال يد اسماعيل ازراعلي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : ازراعلي  يوسف  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال يدة جميلة غوباها  

7 شارع بدر الكبرى شقة 10  50000 

مكناس املغرب.

ازراعلي   اسماعيل  ال يد 

طريق  فورتينا  حي   18 عنوانه)ا) 

 50000 الجديدة   املدينة  الحاجب 

مكناس املغرب.

ال يد يوسف ازراعلي عنوانه)ا) 

18 حي فورتينا طريق الحاجب املدينة 

الجديدة  50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ال يدة جميلة غوباها  

7 شارع بدر الكبرى شقة 10  50000 

مكناس املغرب

ازراعلي   اسماعيل  ال يد 

طريق  فورتينا  حي   18 عنوانه)ا) 

 50000 الجديدة   املدينة  الحاجب 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3706.

223I

COMPLEXE DU SAHARA SARL

COMPLEXE DU SAHARA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPLEXE DU SAHARA SARL

 KSAR DOUIRA RTEB AOUFOUS

 ERRACHIDIA CENTRE

 AOUFOUS ERRACHIDIA،

22222، ERRACHIDIA MAROC

COMPLEXE DU SAHARA شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الدويرة الرتب اوفوس الرشيدية - 

22222 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22 7

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  أشت  222   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) لح ن واع و  تفويت ال يد 

غصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   1.000

أشت   22 بتاريخ  بنخيي  نورالدين 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 11 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  367/222.

224I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE DE  LOTISSEMENT
 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE  BOUDAFAK
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 22  2،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE  LOTISSEMENT

 ET DE PROMOTION

 IMMOBILIERE  BOUDAFAK

»شركة ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تافراوت 
رقم 35 الحي املحمدي  - 22272 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 4 273

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

16 يوليوز  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير املادة 15 من القانون االسا�سي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغييرأرض الشركة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
القانون  اذابة  املصادقة على  مايلي: 

االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
القانون  من   15 املادة  تغيير  مايلي:  
اإلدارة،  تتمتع  بميث  االسا�سي 
نيابة  للتصرف  الصالحيات  بأكبر 
األعمال  جميع  وتنفيذ  الشركة  عن 
وجه  وعلى  بالشركة،  املتعلقة 
وبيع وتبادل جميع  الخصوص شراء 
التي  الصالحيات  باستثناء  العقارات 
في  يمنمها القانون صراحة للشركاء. 
)الباقي   ، حالة وجود غكثر من مدير 

دون تغيير ...)
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي:  
باقتناء  وذلك  الشركة  أرض  تغيير 
والحقوق  املمتلكات  جميع  وبيع 
العقارات  جميع  واستغالل  املنقولة 
، وإدارة وتشغيل جميع املباني املبنية 
غو أير املبنية عن طريق اإليجار غو بأي 

طريقة غخرى. )الباقي دون تغيير ...)
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
القانون  اذابة  املصادقة على  مايلي: 

االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789679.

222I

MA GLOBAL CONSULTING

ACCOUNTIS
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، ال5ابق الرابع، 
22222، الدار البيضاء املغرب
ACCOUNTIS  »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 111، 
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 
زيالند، ال5ابق ال ابع - 14070 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.278472

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 23 يوليوز  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

زنقة   ،5 إلى  التجاري  املقر  تمويل 

زاوية شارع لوندر،  حجاج بن غرطع، 

ال5ابق الرابع، الدار البيضاء

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

ليشمل  التجاري  النشاط  توسيع 

التوطين اإلداري، القانوني و الضريبي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
النشاط التجاري

بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
املقر التجاري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 8 7892.

226I

ST2C

NOROPTIMUM
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4 ، 92222، TANGER MAROC

NOROPTIMUM شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة رقية 

شارع ابن تومرت املكتب رقم 3 - 

92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 2 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   16

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOROPTIMUM

-دعم   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال5اقة  إلى  التمول  في  الشركات 

الخضراء.

بيع جميع املعدات التي ت مح   -

بتم ين ال5اقة.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقية شارع ابن تومرت املكتب رقم 3 

- 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد الح ن ال باعي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد الح ن ال باعي عنوانه)ا) 

شارع ابي الح ن الشادلي  15 اقامة 

اللقاء بلوك ف ال5ابق 2 الشقة 386   

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد الح ن ال باعي عنوانه)ا) 

شارع ابي الح ن الشادلي  15 اقامة 

اللقاء بلوك ف ال5ابق 2 الشقة 386   

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 3 72.

227I
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KHOUYI BADIA

STE CUBE NOIR SARL
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 22222، MEKNES

املغرب
STE CUBE NOIR SARL   »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 37 
الش5ر األول مرجان 1 - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 9  يوليوز  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم -1: الذي ينص على مايلي:  
املوافقة على تمويل حصص مائتين 
طرف  من  سهم   (222( وخم ين 
ال يدة االغاي�سي مريم لصالح ال يد 
مواليد   ، الغاي�سي عبد العالي مغربي 
 157 رقم  في:  مقيم   27/27/ 997
مكناس،  األول  الش5ر   01 مرجان 
 . رقم  الوطنية  للب5اقة  حامل 
D898298 ومائتان وخم ون )222) 
الغاي�سي  ال يدة  طرف  من  سهم 
الغاي�سي  ال يد  لصالح  خن اء 
مواليد  22/222/     ، إياد مغربي 
حي  انزران  بير  شارع   56  : في  مقيم 
الحاجب  طريق  امل اعدي  عباس 
مكناس . قاصر تمثله والدته ال يدة 
في  ولدت  مغربية   ، ن رين  غوزين 
شارع   34 وتعيش في:   26/29/ 994
وقبول  غ6 ربيع حي العيون مريرت.  

املنت بين الجدد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي:  املوافقة على تمويل حصص 
من  سهم   (222( وخم ين  مائتين 
طرف ال يدة االغاي�سي مريم لصالح 
مغربي  العالي  عبد  الغاي�سي  ال يد 
مقيم   27/27/ 997 مواليد   ،
الش5ر   01 مرجان   157 رقم  في: 
للب5اقة  حامل  مكناس،  األول 
ومائتان   D898298  . رقم  الوطنية 

طرف  من  سهم   (222( وخم ون 

لصالح  خن اء  الغاي�سي  ال يدة 

، مواليد  ال يد الغاي�سي إياد مغربي 

 22/222/   مقيم في : 56 شارع بير 

طريق  امل اعدي  عباس  حي  انزران 

الحاجب مكناس . قاصر تمثله والدته 

مغربية   ، ن رين  غوزين  ال يدة 

في:  وتعيش   26/29/ 994 في  ولدت 

34 شارع غ6 ربيع حي العيون مريرت.  

وقبول املنت بين الجدد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3707.

228I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

LA PLUME BLEU PRIVEE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

LA PLUME BLEU PRIVEE شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الق م 

22 رقم 92 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9232

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   07

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 LA  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLUME BLEU PRIVEE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
خاصة.

عنوان املقر االجتماعي : حي الق م 
22 رقم 92 - 73000 الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
  : ال يد مممد االأظف اهل بابا 
922 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
  : وتاني  الغالية  فاطمة  ال يدة 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بابا  اهل  االأظف  ال يد مممد 
 92 رقم   2 الق م  حي  عنوانه)ا) 

73000 الداخلة املغرب.
وتاني  الغالية  فاطمة  ال يدة 
 32 رقم   22 الق م  حي  عنوانه)ا) 

73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
وتاني  الغالية  فاطمة  ال يدة 
 32 رقم   22 الق م  حي  عنوانه)ا) 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أشت  222 تمت رقم 1347.

229I

fidact

STE  ZAIDICOM TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي ال ال6 ، 
4222 ، سيدي سلمان املغرب

STE  ZAIDICOM TRANS  شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل يرة 
الخضراء رقم 570 - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.343

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تعيين  يونيو  222   18 املؤرخ في 
م ير جديد للشركة ال يد)ة) شنينة 

عبد الفتاح كم ير وحيد
تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

22 شتنبر 2222 تمت رقم 298.
530I

نغويير

نغويير
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

نغويير
الرقم 7, زنقة  غحمد التوكي, ال5ابق 
الثاني , الشقة رقم 10. ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
نغويير شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 7, 
زنقة  غحمد التوكي, ال5ابق الثاني 
, الشقة رقم 10. - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    2
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : نغويير.

للشركة   : بإيجاز  الشركة  أرض 
هدف في املغرب كما في جميع البلدان.
االستيراد,  التصدير,   -
غو  بالتق يط  توزيع   و  املتاجرة 

بالجملة جميع منتوجات التجميل.
لح اب  البضائع  نقل   -

الغير.
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االستيراد  و  التصدير   -

بمميع اشكاله..

 ,7 الرقم   : عنوان املقر االجتماعي 

الثاني  ال5ابق  التوكي,  غحمد  زنقة  

الدار   22222  -  .10 رقم  الشقة   ,

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 100   : نغويير  ابدوالي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نغويير  ابدوالي  ال يد 

الشقة رقم 7 ال5ابق التاني مجموعة 

68, غزهري 2, رياض  العمارة رقم   10

الولفة 22242 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  نغويير  ابدوالي  ال يد 

الشقة رقم 7 ال5ابق التاني مجموعة 

68, غزهري 2, رياض  العمارة رقم   10

الولفة 22242 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم -.

531I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

TIRES MEDIA
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

TIRES MEDIA شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ك يك ات زنقة بوكفة رقم 57 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   14

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 TIRES  : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها 

.MEDIA

أرض الشركة بإيجاز : االتصال و 

التواصل.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  57 رقم  بوكفة  زنقة  ك يك ات 

73000 الداخلة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

الناجم  سيد  ابراهيم  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الناجم  سيد  ابراهيم  ال يد 

 57 رقم  اك يك ات  حي  عنوانه)ا) 

73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

الناجم  سيد  ابراهيم  ال يد 

 57 رقم  اك يك ات  حي  عنوانه)ا) 

73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز  222 تمت رقم  24 .

232I

international business administration center

MENOS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MENOS

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية) 

MENOS

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 زنقة 

العرعار طابق 3 مرس ال ل5ان 97 

زنقة العرعار طابق 3 مرس ال ل5ان 

32 22 دار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 4929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

06 أشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

مبلغ   MENOS الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

العرعار  زنقة   97 اإلجتماعي  مقرها 

زنقة   97 ال ل5ان  مرس   3 طابق 

ال ل5ان  مرس   3 طابق  العرعار 

32 22 دار البيضاء املغرب نتيجة ل 

: مشاكل مادية.

 53 و حدد مقر التصفية ب زنقة 

شقة 5 طابق ف عمارة البيضاء شارع 

ح ن غبوالصغير املغرب 32 22 دار 

البيضاء .

و عين:

حي  طن5اوي  مممد  ال يد)ة) 

مالل  بني   24 رقم   4 بلوك  الزيتونة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 787516.

533I

fidmbk

CHAREDROUG
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب
CHAREDROUG شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي �سي 
لح ن - 16150 مشرع بلقصيري 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يناير  222   29
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAREDROUG
تجارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مواد البناء و نقل البضائع.
حي �سي   : عنوان املقر االجتماعي 
بلقصيري  مشرع   16150  - لح ن 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 40.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 400   : يوسف  الشارف  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد الشارف يوسف عنوانه)ا) 
بوملان  الحاج  22اوطاط  طنديت 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

ال يد الشارف يوسف عنوانه)ا) 

بوملان  الحاج  22اوطاط  طنديت 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

29 أشت  222 تمت رقم 173.

534I

Aktaou Mouad 

MINING BIZ
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Aktaou Mouad

 Bd Zertouni 6em étage، 22

22222، Casablanca Maroc

Mining Biz شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 

 Boulevard Brahim Roudani

 2ème étage appartement n°2 

 Chez Vivendis Invest - 22 42

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  923

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Mining Biz

البمت و   : أرض الشركة بإيجاز 

استكشاف و استغالل املناجم.

 332  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 Boulevard Brahim Roudani

 2ème étage appartement n°2 

 Chez Vivendis Invest - 22 42

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 
درهم، مق م كالتالي:

 22   : ال يد عبد الرزاق واحي  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

:  22 حصة  ال يد عزيز بن5الب 
بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد مممد خالد الشفقي :  22 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   22   : ال يد عمر الصايغ 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عبد الرزاق واحي عنوانه)ا) 
املزار ، شارع 22 غأ 25 ، ال5ابق 
 23222 بني مالل   ،  11 رقم   - الرابع 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بن5الب  عزيز  ال يد 
د  املبنا  البرج  اقامة   13 تجزءة رقم 
الرباط  الرياض  حي   18 رقم  شقة 

10010 الدار البيضاء املغرب.
الشفقي  خالد  مممد  ال يد 
عنوانه)ا) زنقة ليير انفا الدار البيضاء 

42 22 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الصايغ  عمر  ال يد 
شارع D رقم 11 ، كاليفورنيا 22 22 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الشفقي  خالد  مممد  ال يد 
عنوانه)ا) زنقة ليير انفا الدار البيضاء 

42 22 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 788187.
535I

IBTI DOM

 ESPACE VERT IMPORT
EXPORT

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

IBTI DOM
  N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63322، BERKANE املغرب

 ESPACE VERT IMPORT EXPORT

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 2   زنقة 

حي فاس حي الح ني 63300 بركان - 

63300 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.389 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل   22 9 يناير   22 املؤرخ في 

 ESPACE VERT IMPORT EXPORT

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

رغسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000

حي  فاس  حي  زنقة     2 اإلجتماعي 

 63300  - بركان   63300 الح ني 

بركان املغرب نتيجة للتش5يب على 

الشركة من قاىمة السجل التجاري 

نتيجة  ببركان  االبتداىية  للممكمة 

التوقف عن العمل و التصفة النهاىية 

للشركة .

و عين:

و  الرياحي  خالد   ال يد)ة) 

فوسط  شارع  شارلز  عنوانه)ا) 

 2 8 282  75 بلجيكا  بروك ل 

)ة)  كمصفي  بلجيكا  بروك ل 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 01 فبراير 9 22 وفي 2   زنقة 

حي فاس حي الح ني 63300 بركان - 

63300 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   10 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2222 تمت رقم 537.

536I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

BATHOME
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعزيز 

موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 

ام تردا6 عمارة 6 الرقم 6 - ال5ابق 

2 ، 22492، الدار البيضاء املغرب

BATHOME شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء، 2  زنقة صابري بوجمعة 

ال5ابق األول شقة رقم 06 - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.262222

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت   22 4 مارس  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
خليل الزويري  )ة)  تفويت ال يد 

 100 حصة اجتماعية من غصل   50

مممد  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

فرطو6 بتاريخ 22 مارس 4 22.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غبريل 4 22 تمت رقم  2224269.

537I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات امل ؤولية املحدودة

S-PLUS-TECH
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

S-PLUS-TECH شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 

حي الح ني رقم 249  - 73000 

الداخلة املغرب
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تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   24
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S-PLUS-TECH
جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

اشغال البناء واشغال مختلفة.
بقعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73000  -   249 رقم  الح ني  حي 

الداخلة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 800   : ال باعي   مممد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 222  : ال يدة خديجة ال باعي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد مممد ال باعي عنوانه)ا) 
 36 حي موالي ارشيد الزنقة  2 رقم 

22422 الريصاني املغرب.
ال باعي  خجيجة  ال يدة 
حي   3 مكرر زنقة   79 رقم  عنوانه)ا) 

االمل 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد مممد ال باعي عنوانه)ا) 
 36 حي موالي ارشيد الزنقة  2 رقم 

22422 الريصاني املغرب
ال باعي  خجيجة  ال يدة 
حي   3 مكرر زنقة   79 رقم  عنوانه)ا) 

االمل 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

أشت  222 تمت رقم 1348.
538I

مركز الجبايات و املحاسبة

TAKFARINASS TRANS
إعالن متعدد القرارات

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 ال5ابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب

TAKFARINASS TRANS  »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار ايت 

ورأن بيوكرى اشتوكة ايت باها - 

87222  بيوكرى املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8973

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 9  يوليوز  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ال يد  طرف  من  تفويت  مايلي: 

حصة   500 ل  مممد  بوفوس 

 ( اجتماعية الى ال يد بوكور ح ن 

شريك جديد ).

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

 « من  الشركة  شكل  تغير  مايلي: 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

شركة ذات   « الى   « الشريك الوحيد 

امل ؤولية املحدودة».

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

ح ن  بوكور  ال يد  تعيين  مايلي: 

كم ير ثاني للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

 « من  الشركة  شكل  تغير  مايلي: 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة ذات 

شركة ذات   « الى   « الشريك الوحيد 

امل ؤولية املحدودة».

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: 

اصبمت  االجتماعية  الحصص 

درهم لفائدة   50000 موزعة كالتالي 

 50000 و  مممد  بوفوس  ال يد 

درهم لفائدة ال يد  بوكور ح ن 

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مايلي: اصبح لكل من ال يد بوفوس 
 500 ح ن  بوكور  وال يد   مممد 

حصة اجتماعية
على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
ح ن  بوكور  ال يد  تعيين  مايلي: 

كم ير ثاني للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 أشت  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 1701.

239I

ائتمانية بوعرفة

STE ORIENTAL ALAOUI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 222 6، بوعرفة املغرب

STE ORIENTAL ALAOUI شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 173 حي 
التضامن - 222 6 بوعرفة املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

932
 03 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  أشت  222 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORIENTAL ALAOUI
اشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 
الفالحية  االشغال  جميع  البناء- 
بيع  الغدائية-  املاد  املختلفة-بيع 
املواد و االليات املكاتب و تجهيزاتها- 

اشغال ت5هير و جمع النفايات.
حي   173  : عنوان املقر االجتماعي 

التضامن - 222 6 بوعرفة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد علوي رضوان :  33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

33 حصة    : ال يد علوي زكرياء 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد علوي سليمان :  34 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رضوان  علوي  ال يد 

بوعرفة   6 222 التضامن  حي   173

املغرب.

عنوانه)ا)  زكرياء  علوي  ال يد 

بوعرفة   6 222 التضامن  حي   173

املغرب.

عنوانه)ا)  سليمان  علوي  ال يد 

بوعرفة   6 222 التضامن  حي   173

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  سليمان  علوي  ال يد 

بوعرفة   6 222 التضامن  حي   173

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   11 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

 222 تمت رقم 283.

540I

NADAEXPERT

عياف كروب
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

NADAEXPERT

 BOURGOGNE -CASABLANCA

 CASABLANCA -MAROC،

22222، CASABLANCA MAROC

عياف كروب شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 61، 

شارع اللة ياقوت و شارع مص5فى 

املعاني - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

442963

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   22 9 يونيو   29

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

عياف   : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

كروب.

ـ  م5اعم   : أرض الشركة بإيجاز 

مقاهي.
 ،61 : رقم  عنوان املقر االجتماعي 

ياقوت و شارع مص5فى  شارع اللة 

الدارالبيضاء   22222  - املعاني 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عمران عياف :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد نواف عياف :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عياف  عمران  ال يد 
 22 22 راسين  امل عودي  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عياف  نواف  ال يد 
 22 22 راسين  امل عودي  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد يوسف بن شامة عنوانه)ا) 

 22472 الشق  عين  الخير  درب 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 9 22 تمت رقم 26474.

541I

fidact

STE ZAIDICOM TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidact
رقم 22 بلوك E حي ال ال6 ، 

4222 ، سيدي سلمان املغرب

STE ZAIDICOM TRANS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل يرة 

الخضراء رقم 570 - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.343

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يونيو  222   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مم ن فالحي  )ة)  تفويت ال يد 

222 حصة اجتماعية من غصل 222 

’براهيم  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

الزيدي بتاريخ 18 يونيو  222.

العالي  عبد  )ة)  ال يد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   400 الوديني 

)ة)  ال يد  400 حصة لفائدة   غصل 

يونيو   18 عبد الفتاح شنينة بتاريخ 

.222 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

22 شتنبر 2222 تمت رقم 298.

242I

م تأمنة في كاكو6

 HICHAM WORLD

BUSINESS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

م تأمنة في كاكو6
رقم 22، زنقة امل تشفى، ، 22322، 

وادي ز6 املغرب

 HICHAM WORLD BUSINESS

شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الرقم 
22، زنقة امل تشفى، - 22322 وادي 

ز6 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.781

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
يوليوز  222    2 في  املؤرخ 
 HICHAM WORLD حل  تقرر 
م ؤولية  ذات  شركة   BUSINESS
ممدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   80.000 رغسمالها 
زنقة   ،22 الرقم  اإلجتماعي  مقرها 
امل تشفى، - 22322 وادي ز6 املغرب 

نتيجة لعد6 تمقيق أرض الشركة.
و عين:

و  اصبان  هشا6   ال يد)ة) 
عنوانه)ا) الرقم 15، زنقة بني ح ان، 
22322 وادي ز6 املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
الرقم  وفي  يوليوز  222    2 بتاريخ 
22، زنقة امل تشفى، - 22322 وادي 

ز6 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي ز6  بتاريخ 29 أشت 

 222 تمت رقم  87/222 .

543I

CLEVDEEP CONSULTING

 AFRICA BARBER & WOMEN
BEAUTY

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

CLEVDEEP CONSULTING
 AZIB HADJ KADOUR LOT

 FARAJ (FARAH(27, ETAGE 4 N
 29 - TANGER ، 92222، TANGER

MAROC
 AFRICA BARBER & WOMEN
BEAUTY شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

رقم 45 ال5ابق الثاني الكائن باملركز 
التجاري قي ارية شوقي1ملتقى 

شارع املتنبي وغحمد شوقي طنجة - 

92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118087

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   01

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AFRICA BARBER & WOMEN

.BEAUTY

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

األظافر,العناية  حالقة,تزيين,صالون 

بالجمال,اإلستيراد والتصدير.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
45 ال5ابق الثاني الكائن باملركز  رقم 

التجاري قي ارية شوقي1ملتقى شارع 

املتنبي وغحمد شوقي طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : عواطف  هربيل  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ياسين   الفياللي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يدة هربيل عواطف : خم ون 

غلف درهم  بقيمة 50.000 درهم.
: خم ون  ال يد الفياللي ياسين 

غلف درهم  بقيمة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة هربيل عواطف عنوانه)ا) 
 10 5رقم  طابق  الجراوي  2 زنقة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  ال يد الفياللي ياسين  
زنقة العرائش  رقم 22 طنجة 92222 

طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن م يري الشركة:

ال يدة هربيل عواطف عنوانه)ا) 
 10 5رقم  طابق  الجراوي  2 زنقة 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 23 244.
544I

JURISMAG SARL

 SOCIETE CIVILE
 IMMOBILIERE IBNOU

ZAIDOUNE
تعيين متصرفين

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
IBNOU ZAIDOUNE

شركة مدنية عقارية، رغسمالها 
42.222،22 درهم

املقر الرئي�سي : زنقة املعدن ، ال5ريق 
ال احلي  رقم 111 كلم 11 الدار 

البيضاء
التعريف املوحد للمقاوالت : 

6 2222 7 2 9 22 – التعريف 
الضربي : 922672 

بتاريخ  ممضر  بمقت�سى 
26.29. 222، قرر قرر الجمع العا6 
استثنائية  بصفة  املنعقد   العادي 

ما يلي :
ال يد   من  كل  تأكيد   •
مم ن  ال يد   ، ال قاط  رشيد 
ال قاط  يوسف  وال يد  ال قاط  
أير  ملدة  شركة   في  كمتصرفين   ،

ممدودة ؛ 
ياسين  ال يد  تعيين   •
متصرف  منصب  في  فتح  بنمليح 
جديد في الشركة، ملدة أير ممدودة.

545I

MON COMPTABLE SARL

ALBAYANE TRANS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 62222،

OUJDA MAROC

ALBAYANE TRANS شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

عبيدة بن الجراح - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28829

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

10 أشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

ALBAYANE TRANS  مبلغ رغسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222
زنقة عبيدة بن الجراح   5 اإلجتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -

وتصفية  النشاط  ايقاف  في  الرأبة 

الشركة.
زنقة   5 و حدد مقر التصفية ب 

وجدة   60000  - الجراح  بن  عبيدة 

املغرب. 

و عين:

ال يد)ة) عبد الخالق  معروف و 
عنوانه)ا) 4 زنقة ابن العربي 60000 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت    2 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم  292.

546I

م تأمنة في كاكو6

MAVEN CASH
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

م تأمنة في كاكو6
رقم 22، زنقة امل تشفى، ، 22322، 

وادي ز6 املغرب

 MAVEN CASH

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 1 حي 

امل يرة - 22322 وادي ز6 املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

  97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   07

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAVEN CASH

تمويل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االموال.

 1 بلوك   : عنوان املقر االجتماعي 

حي امل يرة - 22322 وادي ز6 املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد اجديرة عبداالله :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

االله  عبد  اجديرة  ال يد 

عنوانه)ا) بلوك 1 حي امل يرة 22322 

وادي ز6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

االله  عبد  اجديرة  ال يد 

عنوانه)ا) بلوك 1 حي امل يرة 22322 

وادي ز6 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي ز6  بتاريخ 29 أشت 

 222 تمت رقم  89/222 .

547I

MON COMPTABLE SARL

SOUHAILA TRANS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 62222،

OUJDA MAROC

SOUHAILA TRANS شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

عبيدة بن الجراح - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9823

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

10 أشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

SOUHAILA TRANS  مبلغ رغسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

زنقة عبيدة بن الجراح   5 اإلجتماعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   60000  -

وتصفية  النشاط  ايقاف  في  الرأبة 

الشركة.

زنقة   5 و حدد مقر التصفية ب 

وجدة   60000  - الجراح  بن  عبيدة 

املغرب. 

و عين:

ال يد)ة) عبد الخالق  معروف و 

عنوانه)ا) 4  زنقة ابن العربي 60000 

وجدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت    2 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2922.

548I
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م تأمنة في كاكو6

AFIMRAD
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

م تأمنة في كاكو6

رقم 22، زنقة امل تشفى، ، 22322، 

وادي ز6 املغرب

AFIMRAD شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

154، زنقة الزاوية التيجانية، - 

22322 وادي ز6 املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   14

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFIMRAD

نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستيراد و  البضائع لح اب الغير- 

التصدير - تجارة كبيرة.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - التيجانية،  الزاوية  زنقة   ،154

22322 وادي ز6 املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

العظيم  عبد  عفيف  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العظيم  عبد  عفيف  ال يد 

الزاوية  زنقة   ، 22 الرقم  عنوانه)ا) 

التيجانية، 22322 وادي ز6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

العظيم  عبد  عفيف  ال يد 

الزاوية  زنقة   ، 22 الرقم  عنوانه)ا) 

التيجانية، 22322 وادي ز6 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي ز6  بتاريخ 29 أشت 

 222 تمت رقم  92/222 .

249I

CABINET BEN-YAHIA

FAJRA GROUPE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CABINET BEN-YAHIA

22 ، شارع مممد الخام2ـ  إقامة 

ال ال6 الل5ابق الثالث رقم 24ـ  

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

FAJRA GROUPE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  183 شارع 

ولي العهد رقم 13 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9 62

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 FAJRA : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.GROUPE

أرض الشركة بإيجاز : -  استيراد 
و تصدير

- ت ويق
ملنتجات  الحصري  املوزع 
أيار  وق5ع  واملعدات  ال يارات 
وتجميع  الخرسانة  خلط  مم5ات 
وصيانة وإصالح غنظمة إعادة تدوير 

الخرسانة.
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
الصناعية املعدات  جميع   وتأجير 
 غو الدرفلة ، وآالت الهندسة املدنية ، 
وق5ع الغيار ، والتصنيع ، والشحن ، 
والعمولة ، وتمثيل جميع املنتجات ، 
واملواد ، واألصناف ، واملواد ، وال لع 
من  واإلك  وارات   ، واملعدات   ،
مواد نصف مصنعة   ، غي نوع كان. 
لنف ها إما   ، تمويلها  سيتم   غو 
 غو للمشاركة ، ل5رف ثالث في املغرب 

غو في غي بلد آخر.
جميع  في  عا6  بشكل  التجارة   -
واالص5ناعية  ال5بيعية  املنتجات 
املعدة  والزراعية  والصناعية 
واملالب2  والتجميع  لالستهالك 
 ، ذلك  أير  غو  والترفيه  واملعدات 
في  وسيلة  بأي   ، املجتمع  ومشاركة 
غي سوق ومناقصة خاصة غو عامة 
لجميع  الكائن  نف2  من  ولشركة 
مرتب5ة  تكون  قد  التي  العمليات 

بهدفه وامل اهمة في تمقيقه
    باإلضافة إلى ذلك ، بشكل عا6 
غي معاملة مرتب5ة بشكل مباشر   ،
من  غخرى  غو  بواحدة  مباشر  أير  غو 
وذلك   ، إليها غعاله  املعامالت املشار 
نشاط  ت5وير  غو  تعزيز  غو  لت هيل 
الشركة وكذلك غي مشاركة مباشرة 
في  سواء  األشكال.  من  شكل  بأي 
تمقيق  إلى  ت عى  التي  الشركات 

مماثل غو األهداف ذات الصلة..
 183   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92222  -  13 رقم  العهد  ولي  شارع 

طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد عثمان املعتصم 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد عثمان املعتصم عنوانه)ا) 
بلجيكا 7500 بلجيكا بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن م يري الشركة:

ال يد عثمان املعتصم عنوانه)ا) 
بلجيكا 7500 بلجيكا بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   29 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 7222.

550I

CHETTIOUI AHMED

RAHMA API
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

CHETTIOUI AHMED
حي امل يرة الخضراء,6/ا,شارع 

01,رقم 34 ، 22 92، القصر الكبير 
املغرب

RAHMA API  شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لبناندة جماعة قصر ابجير قيادة 
سيدي سالمة - 22 92 القصر 

الكبير املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   27
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAHMA API
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بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
االليات الفالحية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قيادة  ابجير  قصر  جماعة  لبناندة 
سيدي سالمة - 22 92 القصر الكبير 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد عبد العزيز ريا�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد عبد العزيز ريا�سي عنوانه)ا) 
رقم 57 زنقة سوس 24222 الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد عبد العزيز ريا�سي عنوانه)ا) 
رقم 57 زنقة سوس 24222 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ 2   االبتدائية بالقصر الكبير  

أشت  222 تمت رقم 239.
551I

SUD INVEST CONSULTING

OURIKA VACANCES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القب5ان اريكي اقامة ايزي2 

 GUELIZ، 11 ال5ابق 2 الشقة رقم
42222، MARRAKECH MAROC
OURIKA VACANCES شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تمت 

الدو6 متجر باملين بلدية اوريكة 
الحوز - 42422 مراكش املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  6993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   08
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OURIKA VACANCES
تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

وتشغيل العقارات.
عنوان املقر االجتماعي : دوار تمت 
اوريكة  بلدية  باملين  متجر  الدو6 

الحوز - 42422 مراكش املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 100   : اهرو  نورالدين  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اهرو عنوانه)ا)  نورالدين  ال يد 
13 زنقة فافرو حي الب5ماء البيضاء 

22242 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد عبد الغني الناجي عنوانه)ا) 
الحوز  اأمات  ميمون  شعبة  دوار 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26226 .
222I

JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
ILABOU SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تعيين م ير جديد للشركة

JURISMAG SARL
 2Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°2

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE
ILABOU SARL   شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند شركة 

PLASTIMA ، كلم 11، ال5ريق 
ال احلي الدار البيضاء املحمدية 

رقم 111، زنقة  املعدن، عين ال بع 
- 22222 الدار البيضاء املغرب.

تعيين م ير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 29239
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تعيين  يونيو  222   29 املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
بنمليح فتح ياسين كم ير آخر تبعا 

لوفاة امل ير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789667.

553I

JURISMAG SARL

T-METAL SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين

JURISMAG SARL
 2Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°2

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

T-METAL SARL AU »شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 

املارينا، ال5ابق 4، املكتب رقم 28، 
زاوية شارع الزرق5وني وشارع مممد 
بن عبد هللا - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.406067

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز  222

مها6  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

امل يرين ملدة: 2 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789662.

554I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

 SOCIETE STATION SERVICE

MOHAJIR
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 Entreprise assisstance*

›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

62222، oujda maroc

 SOCIETE STATION SERVICE

MOHAJIR شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 117 حي 

غلبا6 غكليم سيدي بوهرية - 60000 

سيدي بوهرية املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   18

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE STATION SERVICE

.MOHAJIR

مم5ة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خدمة سيارات.
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حي   117  : عنوان املقر االجتماعي 
 60000  - غلبا6 غكليم سيدي بوهرية 

سيدي بوهرية املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد ألوش عبد غلحق :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
غلحق  عبد  ألوش  ال يد 
بوهرية  سيدي  ولد  دوار  عنوانه)ا) 

بركان 60000 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
غلحق  عبد  ألوش  ال يد 
بوهرية  سيدي  ولد  دوار  عنوانه)ا) 

بركان 60000 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

 222 تمت رقم 382.
555I

JURISMAG SARL

T STEEL SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين

JURISMAG SARL
 2Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°2

 Casablanca, Maroc، 22222،
Casablanca Maroc

T STEEL SARL AU »شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 

املارينا، ال5ابق 4، املكتب رقم 26، 
زاوية شارع الزرق5وني وشارع مممد 
بن عبد هللا - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مها6 امل يرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.267337

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تقرر  يوليوز  222   01 في  املؤرخ 

امل يرين  مها6  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: 2 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789666.

556I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

TOP FORAGE
إعالن متعدد القرارات

 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE  ER ETAGE

 APPT. 2 EN FACE LYCÉE VICTOR

 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA

 GUELIZ ، 42222، MARRAKECH

MAROC

TOP FORAGE  »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

عالل الفا�سي اقامة كوثر شقة رقم 

4 - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13555

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

املؤرخ في 22 أشت  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

غكازومي  مممد  ال يد  وفاة  إعالن 

)م تخرج من  بتاريخ  27/29/222 

شهادة الوفاة رقم 156)

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االعتراف واملوافقة على عدة امليراث 

من طرف الورثة

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

وفاة  بعد  الورثة  موافقة  مايلي: 

غكازومي على  ال يد مممد  املرحو6 

اعادة تق يم الحصص االجتماعية 

للشريك املتوفى.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
وفاة  بعد   ، اإلدارة  تعديل  مايلي: 
 ، غكازومي  مممد  ال يد  الراحل 
 ، غكازومي  لح ن  ال يد  تعيين  تم 
الوطنية  التعريف  ب5اقة  صاحب 
شريك  كم ير    ،  EE445647 رقم  
العزيز  عبد  بال يد  واالحتفاظ 
ب5اقة التعريف  صاحب    ، غكازومي 
كم ير   P114645 رفم   الوطنية 
التوقيع  مع  الشركة  ت ير   . شريك 
املشترك للم يرين الشركين التاليين: 
ال يد لح ن غكازومي وال يد عبد 

العزيز غكازومي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
للحصص  الجديد  التق يم  مايلي: 

االجتماعية 
ينص  الذي   :16 و   14 رقم  بند 
لح ن  ال يد  تعيين  مايلي:  على 
التعريف  ب5اقة  صاحب  غكازومي، 
كم ير    ،  EE445647 الوطنية رقم  
شريك واالحتفاظ بال يد عبد العزيز 
ب5اقة التعريف  صاحب    ، غكازومي 
كم ير   P114645 رفم   الوطنية 
التوقيع  مع  الشركة  ت ير   . شريك 
املشترك للم يرين الشركين التاليين: 
ال يد لح ن غكازومي وال يد عبد 

العزيز غكازومي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 8 267 .

557I

AUDINEX SARLAU

 COMMUNICATION
SYSTEM

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
رفع رغسمال الشركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

22242، الدار البيضاء املغرب
 COMMUNICATION SYSTEM

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  351 

طريق الجامعة ) طريق الجديدة 

سابقا) الدار البيضاء  - 22 22 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66969

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  يوليوز  222    9 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم»   1.110.000,00«

إلى  درهم»   10.000.000,00«

»11.110.000,00 درهم» عن طريق :  

تقديم حصص نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789662.

558I

ائتمانية منارة

AUTO ECOLE PAPITO
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية منارة

18 زنقة موريتانيا عمارة معالل 

شقة رقم 17 جليز مراكش مراكش، 

40000، مراكش املغرب

AUTO ECOLE PAPITO »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: ح 6 ش 

الوحدة االضافية 03 رقم 2 2 

مراكش - 40000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75371

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

05 أشت  222 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعيين ال يدة فتمية م اوي م يرة 

للشركة ملدة أير ممدودة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  االجتماعية  الحصص  انتقال 

الهالك الى ورثته.
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  امل ؤولية  ممدودة  شركة 
الشريك الوحيد الى شركة ممدودة 

امل ؤولية
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تميين قوانين الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم *: الذي ينص على مايلي: 
تعيين ال يدة فتمية م اوي م يرة 

للشركة ملدة أير ممدودة
بند رقم **: الذي ينص على مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   87 انتقال 
الهالك الى ابنه مممد أالي بوكصة 
زوجته  الى  اجتماعية  حصة   13 و 

فتمية م اوي
على  ينص  الذي   :*** رقم  بند 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
امل ؤولية ذات  من شركة ممدودة 
الشريك الوحيد الى شركة ممدودة 

امل ؤولية
على  ينص  الذي   :**** رقم  بند 

مايلي: تميين قوانين الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 9 267 .
229I

NOUSSAIR MOHAMED

 PRESSING RETOUCH
GROUP

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

NOUSSAIR MOHAMED
 RESIDENCE AL AMAN 7

 BLOC B APPT  4 MHAMID
 9 MARRAKECH، 42222،

MARRAKECH MAROC
 PRESSING RETOUCH GROUP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  امللكية 

ت مى غرمانديا 2  6 قصبة املشوار 
مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  769 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  أشت  222   05

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESSING RETOUCH GROUP

أرض الشركة بإيجاز : 

- مغ لة؛

- إصالح األحذية وال لع الجلدية.

- صيانة آالت الكب2..

امللكية    : عنوان املقر االجتماعي 

6 قصبة املشوار    2 ت مى غرمانديا 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد مممد الزاهدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مممد الزاهدي عنوانه)ا) 

 282 رقم   4 الوحدة  املحمدي  الحي 

مراكش 40000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مممد الزاهدي عنوانه)ا) 

 282 رقم   4 الوحدة  املحمدي  الحي 

مراكش 40000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم -.

560I

BASMA HOLDING

MF LOC SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

BASMA HOLDING
 N° 2,   er étage de «

 l’immeuble « LES DUNES «
 lotissement « La Colline « lot

 n° 3 , Casablanca Casablanca-
 Maroc، 22222، CASABLANCA

MAROC
MF LOC SARL AU  شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 15 

 LES DUNES ال5ابق األول من املبنى
- تجزئة  LA COLLINE - عدد 

31 الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.486535
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :
- استيراد غي منتج للبناء ومعدات 

البناء واآلالت
البناء  منتجات  جميع  تصدير   -

ومعدات وآالت البناء..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 28322.
561I

2SIE

2SIE
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

2SIE
MEKNES ، 22222، مكناس 

املغرب
2SIE شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حفيظة رقم 82 الشقة 22 مرجان 

2  - 50050 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32977

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  أشت  222   01 في  املؤرخ 

ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 

مبلغ    2SIE الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

مقرها اإلجتماعي تجزئة حفيظة رقم 

 50050  -   2 مرجان   22 الشقة   82

حل   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

الشركة و تصفيتها.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مرجان   22 الشقة   82 حفيظة رقم 

2  - 50050 مكناس املغرب. 

و عين:

و  بوسحابي  سالم   ال يد)ة) 

 82 رقم  حفيظة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الشقة 22 مرجان 2  50050 مكناس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

2  أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 267.

262I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

فيرماغوت
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 22222،

ERRACHIDIA MAROC

فيرماأوت شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 9 رقم 

32 حي الشعبة الرشيدية - 22222 

الرشيدية املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   15

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فيرماأوت.

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

متنوعة - ري وضخ.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرشيدية  الشعبة  حي   32 رقم   9

22222 الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد مص5فى اشعلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مص5فى اشعلي عنوانه)ا) 
زنقة 9 رقم 32 حي الشعبة الرشيدية 

22222 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مص5فى اشعلي عنوانه)ا) 
زنقة 9 رقم 32 حي الشعبة الرشيدية 

22222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 368.

563I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

بولجرون
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 22222،

ERRACHIDIA MAROC
بولجرون شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
قصبة القائد ارفود الرشيدية - 

22222 الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  أشت  222   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الجاني  بركة  )ة)  ال يد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.666
)ة) زنو  1.666 حصة لفائدة  ال يد 

شفقي بتاريخ 05 أشت  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 370.

564I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

جال أجريكول
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 22222،

ERRACHIDIA MAROC
جال غجريكول شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
ح�سي البيض مرزوكة الريصاني 
الرشيدية - 22222 الرشيدية 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2327

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  مارس  222   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوشدور  موح   )ة)  تفويت ال يد 
500 حصة اجتماعية من غصل 500 
بروموس  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 
ليفا  لوي2 خوسيه رامون بتاريخ 08 

مارس  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 369.

565I

FIGENOUV

AINOUCHE TRANS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

ال ال6 ، 50050، مكناس املغرب
AINOUCHE TRANS شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 1 
تجزئة املنزه 3 رقم 658 بوفكران - 

50300 مكناس املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   22
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AINOUCHE TRANS
أرض الشركة بإيجاز : -1 اشغال 
نقل   2- البناء.  واشغال  مختلفة 

البضائع لح اب الغير.

 1 متجر   : عنوان املقر االجتماعي 

 - بوفكران   658 رقم   3 تجزئة املنزه 

50300 مكناس املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد العينوش احمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد العينوش احمد عنوانه)ا)  

بوفكران   658 رقم   3 املنزه  تجزئة 

50300 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد العينوش احمد عنوانه)ا)  

بوفكران   658 رقم   3 املنزه  تجزئة 

50300 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3696.

566I

ELHANBALI CONSEILS SARL

 س ز ميديا 

SZ MEDIA 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL

 N° 2 RUE 4 LOT 3 MARS

 BERRECHID BP 22 POSTE

 PRINCIPALE BERRECHID،

26 22، BERRECHID MAROC

 س ز ميديا  SZ MEDIA  شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ابراهيم الروداني رقم 15 زنقة 4 

تعاونية 3 مارس برشيد  - 22 26 

برشيد املغرب
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تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

س ز    : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

. SZ MEDIA  ميديا

مؤس ة   : أرض الشركة بإيجاز 

صحفية .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 4 زنقة   15 رقم  الروداني  ابراهيم 

 26 22  - برشيد   مارس   3 تعاونية 

برشيد املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : عزيز   الحنبلي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز   الحنبلي  ال يد 
13 زنقة  شارع ابراهيم الروداني رقم 

 26 22 برشيد  مارس   3 تعاونية   4

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز   الحنبلي  ال يد 
13 زنقة  شارع ابراهيم الروداني رقم 

 26 22 برشيد  مارس   3 تعاونية   4

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

 222 تمت رقم  22 .

567I

FITO GEST

OUZTRANS

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

FITO GEST

 N°22 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 42 22،

Marrakech Maroc

OUZTRANS شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 تجزئة 

املوظفين تنغير  - 45800 تنغير  

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3929

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

03 أشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ    OUZTRANS

مقرها  وعنوان  درهم   15.000

35 تجزئة املوظفين تنغير   اإلجتماعي 

 : نتيجة ل  املغرب  تنغير    45800  -

ايقاف النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 35 تجزئة 

تنغير    45800  - تنغير   املوظفين 

املغرب. 

و عين:

ال يد)ة) لحو   اوزين و عنوانه)ا) 

 45800 تنغير   املوظفين  تجزئة   35

تنغير  املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   11 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

 222 تمت رقم  296/222 .

568I

مماسبات البيروني

بولنجوري باتيسري ابي دار
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

مماسبات البيروني

كتبية 2 شارع الح ن الثاني رقم 

18 جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

بولنجوري باتي ري ابي دار شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 107 درب 

لقديم دوار ازيكي مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 282 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  أشت  222   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت ال يد )ة) عالل ديالكي 66 

حصة اجتماعية من غصل 66 حصة 

ديالكي  مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة  

بتاريخ 03 أشت  222.

تفويت ال يد )ة) محجوبة ديالكي 

 33 غصل  من  اجتماعية  حصة   33

مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

ديالكي بتاريخ 03 أشت  222.

انعانع  فاطمة  )ة)  تفويت ال يد 

غصل  من  اجتماعية  حصة   100

100 حصة لفائدة  ال يد )ة) مبارك 

ديالكي بتاريخ 03 أشت  222.

ديالكي  حنان  )ة)  ال يد  تفويت 

 39 غصل  من  اجتماعية  حصة   39

مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

ديالكي بتاريخ 03 أشت  222.

مجيدة ديالكي  )ة)  تفويت ال يد 

 39 غصل  من  اجتماعية  حصة   39

مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

ديالكي بتاريخ 03 أشت  222.

ديالكي  بشرى  )ة)  ال يد  تفويت 

 39 غصل  من  اجتماعية  حصة   39

مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة   حصة 

ديالكي بتاريخ 03 أشت  222.

تفويت ال يد )ة) هجر ديالكي 39 

حصة اجتماعية من غصل 39 حصة 

ديالكي  مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة  

بتاريخ 03 أشت  222.

تفويت ال يد )ة) هبة ديالكي 39 

حصة اجتماعية من غصل 39 حصة 

ديالكي  مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة  

بتاريخ 03 أشت  222.

تفويت ال يد )ة) مريم ديالكي 39 

حصة اجتماعية من غصل 39 حصة 

ديالكي  مبارك  )ة)  ال يد  لفائدة  

بتاريخ 03 أشت  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

2  أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26772 .

269I

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 SOCIETE DIMA LUXE
S.A.R.L 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
حل شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 

ال5ابق الثاني رقم 22 بركان ، 

60000، بركان املغرب

 (SOCIETE DIMA LUXE (S.A.R.L

شركة ذات امل ؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

 lot ap  6 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 bloc 2 acces 3 rdc porte a n°3 

SAIDIA - 62222 ال عيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  يونيو  222   11 املؤرخ في 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

  (SOCIETE DIMA LUXE (S.A.R.L

مبلغ رغسمالها 92.222 درهم وعنوان 

 lot ap  6 bloc 2 مقرها اإلجتماعي 

 acces 3 rdc porte a n°3  SAIDIA

60000 - ال عيدية املغرب نتيجة ل 

: عجز مالي.
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 lot ap 16 و حدد مقر التصفية ب

 bloc 2 acces 3 rdc porte a n°3 

SAIDIA - 60000 ال عيدية املغرب. 

و عين:

و  لشقر  ال ال6   عبد  ال يد)ة) 

تازة   9 درب لعريصة رقم  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  تازة   35000

للشركة.

و  باملداني  اخليفة   ال يد)ة) 

لعثامنة  االنتصار  تجزئة  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  بركان   63000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

 222 تمت رقم  8/222 4.

570I

KAMA SERVICE

STE RENTAGRI
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة غميرة سيدي بنور 

، 24322، سيدي بنور املغرب

STE RENTAGRI  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

2 اقامة اميرة سيدي بنور سيدي 

بنور 24322 سيدي بنور املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   29

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RENTAGRI
بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
واالليات  النباتات  صحة  مواد 
 vente des produits(الفالحية
 phytosanitaires et matériels

(agricoles
 service الفالحية)  -الخدمات 

.(négociant(التجارة-(agricoles
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
سيدي  بنور  سيدي  اميرة  اقامة   2

بنور 24322 سيدي بنور املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:
 340   : الشاوي  احمد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : الوافي  العيا�سي  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
ال يدة نعيمة ابو خصيب :  330 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشاوي  احمد  ال يد 
بنور  سيدي   22 كمال  تجزئة   35

24322 سيدي بنور املغرب.
الوافي عنوانه)ا)  العيا�سي  ال يد 
18- فيال   4 زنقة   1 الليمون  تجزئة 
البيضاء  الدار   22 92 البيضاء   22

املغرب.
خصيب  ابو  نعيمة  ال يدة 
الخير  ارض  تجزئة   298 عنوانه)ا) 
بنور  سيدي   24322 بنور  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  ال يد احمد الشاوي  
بنور  سيدي   22 كمال  تجزئة   35

24322 سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بنور   ب يدي   االبتدائية 

 2  أشت  222 تمت رقم 3987.

571I

FUTURE CONSEIL

SOULAYMAN GOOD WAY
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين ال5ابق 

األول ، 22 26، برشيد املغرب

 SOULAYMAN GOOD WAY

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

األر�سي تجزئة ال5اهر 101 2- 

الدروة - 26222 برشيد املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOULAYMAN GOOD WAY

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق .

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

األر�سي تجزئة ال5اهر 101 2- الدروة 

- 26222 برشيد املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

الشافعي  عبدالصمد  ال يد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشافعي  عبدالصمد  ال يد 
 1 إ  مجمع  النخيل  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  النواصر   4 شقة   4 عمارة 

82 27 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الشافعي  عبدالصمد  ال يد 
 1 إ  مجمع  النخيل  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  النواصر   4 شقة   4 عمارة 

82 27 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
13 أشت  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

 222 تمت رقم 1053.

272I

EURO’STELLITE

EURO›STELLITE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

EURO›STELLITE
145 شارع مممد الخام2 ال5ابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
EURO›STELLITE شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي من5قة 
التصدير الحرة ب5نجة بوخالف 

ق5عة 24 غ 1 بلوك 24 ب طنجة - 
9222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
  9227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   2 
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EURO’STELLITE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
والبورسلين  ال يراميك  مكونات 

بال5باعة ثالثية األبعاد.
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من5قة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوخالف  ب5نجة  الحرة  التصدير 
 - ب طنجة   24 بلوك   1 غ   24 ق5عة 

9222 طنجة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 31.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
 FMCS SAS :   2.222 الشركة 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
 15.000   : ال يد جدل فردريك 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   FMCS SAS الشركة 
لوي2  شارع  الرئي�سي  72املكتب 
 92322 ليفالوي2-بيريه   ، روكييه 

ليفالوي2-بيريه ليفالوي2-بيريه.
 4 ال يد جدل فردريك عنوانه)ا) 
شارع فول5ير 84000 افيكون فرن ا 

84000 فرن ا فرن ا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
 4 ال يد جدل فردريك عنوانه)ا) 
شارع فول5ير 84000 افيكون فرن ا 

84000 فرن ا فرن ا
عنوانه)ا)  لويك  مواأنو  ال يد 
باري2   75116 شارع ف ندرية    98

فرن ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت    2 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم -.

573I

STE BIKAF INDUSTRI

SPRIDIGI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 22322،
GOURRAMA MAROC

SPRIDIGI شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 45 
تجزئة العمالة الرشيدية - 22222 

الرشيدية املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPRIDIGI
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 TENANT UNE AGENCE DE
 PUBLICITE - PRODUCTEUR
 CINEMATOGRAPHE -

. NEGOCIANT
 45 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 22222  - الرشيدية  العمالة  تجزئة 

الرشيدية املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد مممد غمين بنعياد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بنعياد  غمين  مممد  ال يد 
العمالة  تجزئة   45 رقم  عنوانه)ا) 
الرشيدية 22222 الراشيدية  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
بنعياد  غمين  مممد  ال يد 
العمالة  تجزئة   45 رقم  عنوانه)ا) 
الراشيدية 22222 الراشيدية  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 69  .
574I

CAC CONSEIL SARL

2R TECHNOLOGY
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

CAC CONSEIL SARL
  ER ETAGE N 9 BLOC G2

 AVENUE HASSAN  ER CITE
 DAKHLA AGADIR ، 82262،

AGADIR MAROC
2R TECHNOLOGY شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
األول على الي ار في ال5ابق الرابع 
قرب مسجد غبوبكر الصديق ف 

6 16 حي الداخلة غكادير - 80060 
اكادير املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44887
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 يونيو  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»املكتب األول على الي ار في ال5ابق 
غبوبكر الصديق  الرابع قرب مسجد 
ف 6 16 حي الداخلة غكادير - 80060 
 8 رقم  »مكتب  إلى  املغرب»  اكادير 
غساكا  بلوك ص106  الثاني  ال5ابق 
اكادير    82622  - غكادير  تيكيوين 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 22987 .
575I

H.MANAGEST

IKHOUANE TOUABET
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 27 ، 46222،
SAFI MAROC

IKHOUANE TOUABET
 شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مركز 
براكة المين كزولة التوابت - 46000 

اسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8683

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 يوليوز  222 تقرر حل 
شركة   IKHOUANE TOUABET
مبلغ  املحدودة  امل ؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 
المين  براكة  مركز  اإلجتماعي  مقرها 
اسفي   46000  - التوابت  كزولة 
املغرب نتيجة لعد6 تمقيق االهداف 

املرتقبة.
و عين:

لهديلي و  عبد الوهاب   ال يد)ة) 
كزولة  المين  براكة  مركز  عنوانه)ا) 
املغرب  اسفي   46000 التوابت 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
مركز  وفي  يوليوز  222   14 بتاريخ 
براكة المين كزولة التوابت - 46000 

اسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   11 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

 222 تمت رقم 2274.
576I

HANA NORD SARL

HANA NORD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

HANA NORD SARL
2-4 شارع عالل بن عبد هللا ت5وان، 

93222، ت5وان املغرب
HANA NORD شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
امل يرة الخضراء اقامة رقم 76 

ال5ابق األر�سي الشقة 1  - 22 93 
مارتيل مارتيل

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30067
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 HANA : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

.NORD

غعمال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البناء والتش5يب

تجارة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 76 رقم  اقامة  الخضراء  امل يرة 

 93 22  -   1 ال5ابق األر�سي الشقة 

مارتيل مارتيل.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

:  222 حصة  ال يد نجد علوش 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 222   : الخ5يب  حاتم  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علوش  نجد  ال يد 

بلوك  غبريل   9 اقامة  غبريل   9 شارع 
ت5وان   93222  17 رقم   4 طابق  د1 

املغرب.

الخ5يب عنوانه)ا)  ال يد حاتم 

العزيزة  اقامة  الخراز  مممد  شارع 
ت5وان   93222  04 رقم   22 طابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  علوش  نجد  ال يد 

بلوك  غبريل   9 اقامة  غبريل   9 شارع 
ت5وان   93222  17 رقم   4 طابق  د1 

املغرب

الخ5يب عنوانه)ا)  ال يد حاتم 

العزيزة  اقامة  الخراز  مممد  شارع 
ت5وان   93222  04 رقم   22 طابق 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت5وان  بتاريخ 28 يوليوز 

 222 تمت رقم 39 3.

577I

STE BIKAF INDUSTRI

YOUMI PRINT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 22322،

GOURRAMA MAROC

YOUMI PRINT شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املجموعة 

07 رقم 481 عين العاطي 01 

الراشيدية - 22222 الرشيدية 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUMI PRINT

 ATELIER  : أرض الشركة بإيجاز

.D’INFOGRAPHIE

عنوان املقر االجتماعي : املجموعة 

 01 العاطي  عين   481 رقم   07

الرشيدية   22222  - الراشيدية 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : وحمي  يوسف  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وحمي  يوسف  ال يد 
481 عين العاطي  رقم   07 املجموعة 
الراشيدية   22222 الراشيدية   01

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  وحمي  يوسف  ال يد 
481 عين العاطي  رقم   07 املجموعة 
الراشيدية   22222 الراشيدية   01

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 1167.
578I

TT COMPTABILITE

JATRAG
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 62222،
OUJDA MAROC

JATRAG شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
درفوفي الدوحي بناية طابق 1 شقة 
رقم2 وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3789 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   16
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JATRAG
غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفالحة و البناء.
57 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
شقة   1 بناية طابق  الدوحي  درفوفي 

رقم2 وجدة - 60000 وجدة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
جعفر  الل5يف  عبد  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : جعفر  الل5يف  عبد  ال يد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
جعفر  الل5يف  عبد  ال يد 
الحجوجي  زاوية  قصر  عنوانه)ا) 
ببوعرفة  فجيج  عمالة  بوعنان 

222 6 بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
جعفر  الل5يف  عبد  ال يد 
الحجوجي  زاوية  قصر  عنوانه)ا) 
ببوعرفة  فجيج  عمالة  بوعنان 

222 6 بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   06 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2828.
279I

كبادكاف

SO AL
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

كبادكاف
49 شارع الجيش امللكي 

ال5ابق4رقم13 ، 62222، الناضور 
املغرب
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SO AL شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

بوزحزاح حي لعرا�سي - 62222 

الناضور املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10701

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 06 أشت  222 تم  تمويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - لعرا�سي  حي  بوزحزاح  »زنقة  من 

62222 الناضور املغرب» إلى »حي بني 
بوأمارن احدادان - 62222 الناضور  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 2  أشت 

 222 تمت رقم 3681.

580I

ديوان االستاذ ابراهيم القصير

BALENCIA IMMO&BTP
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ديوان االستاذ ابراهيم القصير

شارع مممد الخام2 اقامة 

ال نتي�سي رقم 22 ال5ابق 6 مكتب 
رقم 72 ، 50000، مكناس املغرب

BALENCIA IMMO&BTP شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حما6 

الزهوة شقة 3، الزهوة  - 50000 

مكناس  املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54065

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   26

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALENCIA IMMO&BTP
اإلنعاش   : أرض الشركة بإيجاز 

العقاري .
حما6   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 50000  - الزهوة    ،3 شقة  الزهوة 

مكناس  املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد مص5فى يوسفي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسفي   مص5فى  ال يد 
الصناعي  الحي   5 رقم  عنوانه)ا)  

الب5ريوز  50000 مكناس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
يوسفي   مص5فى  ال يد 
الحي    5 رقم  بمكناس    عنوانه)ا) 
مكناس   50000 الب5ريوز  الصناعي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3722.
581I

LE PREMIER CONSEIL

PACATER TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC
PACATER TRAVAUX »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 117 

ال5ابق االول طوالة  باب اأمات  - 
40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72282

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

اتخاذ  تم  ماي  222   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: 

تم  املتبقي:  املال  تمريررغس   

 PACATER شركة  مال  رغس  تمديد 

درهم   500000 بمبلغ   TRAVAUX

  22222 تم إيداع   ، عند التأسي2 

الوحيد  امل اهم  قبل  من  درهم 

 PACATER الشركة    ح اب   في 

اإلنشاء.  عند  وذلك   ،  TRAVAUX

يقرر ال يد سيدي   ، و بقرار عادي 

مممد بوزكري  اإلفراج عن ما تبقى 

درهم   375000 غي   ، من رغس املال 

غلف  وسبعون  وخم ة  )ثالثمائة 

درهم) 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

نقدًيا  ا 
ً
مبلغ الشريك  جلب  مايلي: 

 
ً

مفصال درهًما   500000.00 قدره 
بوزكري  ال يد  التالي:  النمو  على 
 500.000  .................. سيدي مممد: 

غو  درهم).  غلف  )خم مائة  درهم 

درهم   500.000.00 مجموعه  ما 

)خم مائة غلف درهم)

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

بمبلغ  املال  رغس  تمديد  تم  مايلي: 

500.000.00 درهم )خم مائة غلف 

درهم) مق مة إلى 5000 سهم بقيمة 

100 درهم لل هم ، مدفوعة بالكامل 

، ومخصصة للشركاء بما يتناسب مع 
ال يد بوزكري   - وهي:   ، م اهمتهم 
سهم   5.000  ............ سيدي مممد: 

)خم ة آالف سهم)  غي ما مجموعه 

5000 سهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

11 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26732 .

282I

GUIDE COMPTABLE

ROSA BATIMENT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 عمارة 4 ال5ابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13100، 

بوزنيقة املغرب

 ROSA BATIMENT

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ابن 

تومرت 2 عمارة 4 ال5ابق 2 الشقة 

4 - 13100 بوزنيقة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

699 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   27

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ROSA  : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها 

.BATIMENT

منعش   : بإيجاز  الشركة  أرض 

عقاري و اشغال متنوعة.

عنوان املقر االجتماعي : تجزئة ابن 

تومرت 2 عمارة 4 ال5ابق 2 الشقة 4 

- 13100 بوزنيقة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عادل صابور :  670 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : رحمون  اسامة  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صابور  عادل  ال يد 

 24222 الغنادرة    كبور  اوالد  دوار 

الزمامرة املغرب.
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عنوانه)ا)  رحمون  اسامة  ال يد 

 24222 الغنادرة   كبور  اوالد  دوار 

الزمامرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  صابور  عادل  ال يد 

 24222 الغنادرة   كبور  اوالد  دوار 

الزمامرة املغرب

عنوانه)ا)  رحمون  اسامة  ال يد 

 24222 الغنادرة   كبور  اوالد  دوار 

الزمامرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 380.

583I

LE PREMIER CONSEIL

CHECH INN MORCCO
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

42222، MARRAKECH MAROC

CHECH INN MORCCO شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 

رقم 9 عمارة اطل2 سونتر شارع 

يوأوسالفيا كليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.772  

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  يوليوز  222   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»500.000 درهم» غي من »100.000 

عن  درهم»   600.000« إلى  درهم» 

غو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

06 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26672 .

584I

FIDUINVEST

 ROYAL YACHT CLUB DE

TANGER
عقد ت يير حر ألصل تجاري

 )األشخاص املعنويون)

عقد ت يير حر ألصل تجاري

 ROYAL YACHT CLUB DE

TANGER

قي مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 ROYAL غع5ى  يونيو  222   15  

 YACHT CLUB DE TANGER

 0000 التجاري  بالسجل  املسجل 

حق  ب5نجة  التجارية  باملحكمة 

الت يير الحر لألصل التجاري الكائن 

طنجة  مارينا  الترفيهي  املركب  ب 

لفائدة  املغرب  طنجة   92222  -

 15 سنة تبتدئ من   9 ملدة   RAOM

يونيو   15 في  تنتهي  و  يونيو  222 

قيمته  شهري  مبلغ  مقابل   2232

60.000 درهم.

585I

FARAJ CONSEIL GESTION

NB AREA CONCEPT
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،

 2222، TEMARA MAROC

NB AREA CONCEPT

 شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

 J وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك
، رقم 82 ، ال5ابق الثالث ، ديور 

الحمر ، يعقوب املنصور  - 11000 

الرباط املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 24 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  أشت  222   03

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 NB  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AREA CONCEPT

أرض الشركة بإيجاز : الدراسات 

التقنية واإلرشاد

التن يق

األشغال العامة غو البناء.

 J بلوك   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ديور   ، الثالث  ال5ابق   ،  82 رقم   ،

 11000  - يعقوب املنصور    ، الحمر 

الرباط املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : بناني  نادية  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بناني  نادية  ال يدة 

غوالد م5اع 2222  تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  بناني  نادية  ال يدة 

غوالد م5اع 2222  تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 116836.

586I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 SOCIETE AGLA

 TELECOMMUNICATION

SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع مممد الخام2 

ال5ابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

 SOCIETE AGLA

   TELECOMMUNICATION SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي با6 واد 

امليل تازة - 35000 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2279

العا6  الجمع  بمقت�سى 

ماي  222   06 اإلستثنائي املؤرخ في 

امل ؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 SOCIETE AGLA املحدودة 

    TELECOMMUNICATION SARL

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

با6  حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

تازة املغرب   35000  - واد امليل تازة 

نتيجة ل : عد6 الدخل.

و حدد مقر التصفية ب حي اكال 

واد امليل تازة - 35000 تازة  املغرب. 

و عين:

و  القندو�سي  حنان    ال يد)ة) 

تازة  امليل  واد  با6  حي  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  تازة    35000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 434.

587I
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FIDLOUK

IK LOGISTICA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDLOUK
6 2,شارع 22 أشت القصر الكبير ، 

22 92، القصر الكبير املغرب
IK LOGISTICA    شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بي5ات 
ودادية بي5ات الرقم 137  - 16150 

مشرع بلقصيري املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  غبريل  222   14
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 IK  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.   LOGISTICA
االستيراد   : أرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   137 بي5ات ودادية بي5ات الرقم 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:
600 حصة    : ال يد كر6 الوزاني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد كر6 الوزاني عنوانه)ا) حي 
  137 الرقم  بي5ات  ودادية  بي5ات 

16150 مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد كر6 الوزاني عنوانه)ا) حي 

 137 الرقم  بي5ات  ودادية  بي5ات 

16150 مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

10 ماي  222 تمت رقم 78.

588I

BACKOFFICE COMPTA

إيلينوي
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

BACKOFFICE COMPTA

 RUE ALKENDI, RESIDENCE

 SANTA CLARA II ETAGE 7

 BUREAU  7، 92222، Tanger

Maroc

إيلينوي شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

الح ن شارع الجيش امللكي إقامة 

ال كة 1، مكتب 3 - 93222 ت5وان 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

296 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  ماي  222   26

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : إيلينوي.

وكالة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الت ويق و اإلعال6 الرقمي.

عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 

إقامة  امللكي  الجيش  شارع  الح ن 

ال كة 1، مكتب 3 - 93222 ت5وان 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد غزميز6 غسامة :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غسامة  غزميز6  ال يد 

 15 رقم  شارع مممد بنونة زنقة10 

ال5ابق 4 الشقة 22 بوجراح 93222 

ت5وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  غسامة  غزميز6  ال يد 

 15 رقم  شارع مممد بنونة زنقة10 

ال5ابق 4 الشقة 22 بوجراح 93222 

ت5وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   08 بتاريخ  االبتدائية بت5وان  

 222 تمت رقم 1871.

289I

Aïd comptable

STE R B TRAV
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num  22

Taza، 32222، Taza Maroc

STE R B TRAV  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

ملالعب جماعة أياتة الغربية 

وادامليل تازة  - 35000 تازة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE R  : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها 

. B TRAV

االشغال   : أرض الشركة بإيجاز 

املختلفة  او البناء - ااشغال الزراعة 

-االستيراد و التصدير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الغربية  أياتة  جماعة  ملالعب 

وادامليل تازة  - 35000 تازة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 500   : رضوان   بودور  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد قرواش طارق :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال يد بودور رضوان  

دوار بورافض واد امليل تازة 35000 

تازة املغرب.

عنوانه)ا)  طارق  قرواش  ال يد 

دوار سيدي امممد الرطبي بوشفاعة 

تازة 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ال يد بودور رضوان  

دوار بورافض واد امليل تازة 35000 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

 222 تمت رقم 383.

292I
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FIDUCIAIRE CAFMA

STE HIGHT CERAMICA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62222، 26

NADOR MAROC
STE HIGHT CERAMICA شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي سكتور 
م عود بلوك 28 رقم 237 بوعرك  - 

62222 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 7229

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل البضائع لألخرين .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 2444.

29 I

COMPTAFFAIRES

FRUTADAMA
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 22822،
MOHAMMEDIA MAROC
FRUTADAMA شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 224 
تجزئة حورية 1 طابق 3 شقة رقم 

9 - 22822 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل  يونيو  222   14 املؤرخ في 

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

  FRUTADAMA الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رغسمالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي 224 تجزئة 

 -  9 رقم  شقة   3 طابق   1 حورية 

 : املحمدية املغرب نتيجة ل   22822

املناف ة.

 224 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة حورية 1 طابق 3 شقة رقم 9 - 

28222 املحمدية املغرب. 

و عين:

و  بلغن  الغالي   سعيد  ال يد)ة) 

رقم  خلدون  ابن  تجزئة  عنوانه)ا) 

 22222 البيضاء  10سيدي معروف 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

 224  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تجزئة حورية 1 طابق 3 شقة رقم 9

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 1616.

292I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE TRANS-NADOBIS
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62222، 26

NADOR MAROC

STE TRANS-NADOBIS شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

عي�سى زنقة واد ضرضور بني انصار 

الناظور - 62222 الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS-NADOBIS

خدمة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

النقل امل اعدة :

-النقل الدولي للبضائع  لإليجار او 

املكافأة على ح اب االخر 

املنتجات  تصدير  و  استيراد   -

الغذائية و مواد البناء..

: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 

عي�سى زنقة واد ضرضور بني انصار 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:

500 حصة    : ال يد قوبع مممد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : ال يد قوبع عبد الحكيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد قوبع مممد عنوانه)ا) دوار 

 62222 الناظور  فرخانة  اجوهراتا 

الناظور املغرب.

الحكيم  عبد  قوبع  ال يد 

شيكر  بني  امهارشا  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد قوبع مممد عنوانه)ا) دوار 

 62222 الناظور  فرخانة  اجوهراتا 

الناظور املغرب

الحكيم  عبد  قوبع  ال يد 

شيكر  بني  امهارشا  دوار  عنوانه)ا) 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 2297.

293I

شركة ابهوش للخدمات

 LABORATOIRE RIMA POUR

 LA PEINTURE DE VOITURES

ET D›USINES

شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي ال5ابق 

االول رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

 LABORATOIRE RIMA POUR LA

 PEINTURE DE VOITURES ET

D›USINES شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األمل 3 رقم 2    - 70000 العيون 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   06

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LABORATOIRE RIMA POUR LA

 PEINTURE DE VOITURES ET

.D’USINES
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أرض الشركة بإيجاز : الصباأة، 
ال يارات  صباأة  وبيع  التمضير 
والهياكل والصباأة الصناعة. غشغال 
اآلالت  وصباأة  املعدنية  الصفائح 
واملركبات. األعمال الرملية. بيع ق5ع 
أيار ال يارات الجديدة وامل تعملة. 
الخردة واملركبات البالية.  بيع وشراء 
االستيراد  العامة،  التجارة  التجارة، 

والتصدير..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  - رقم 2      3 األمل 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : ال يد مراد بنبوطريح  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنبوطريح  مراد  ال يد 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   40 رقم 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  بنبوطريح  مراد  ال يد 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   40 رقم 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 03 أشت 

 222 تمت رقم  2623/222.

294I

FIDUCIAIRE OTHMANE

FORTIL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ،  4222، KENITRA

MAROC
FORTIL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

16 تجزئة 386 رقم 48 - 14000 
القني5رة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51855

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يوليوز  222   14 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش5ة  إضافة 

الشركة الحالي :

اإلستغالل الفالحي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 22 4.

292I

FIDUCIAIRE OTHMANE

FORTIL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ،  4222، KENITRA

MAROC

FORTIL شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

16 تجزئة 386 رقم 48 - 14000 

القني5رة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51855

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  يوليوز  222   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  رضوان  )ة)  ال يد  تفويت 

اجتماعية  حصة   2.222 الع5التي 

لفائدة   حصة   5.000 غصل  من 

 14 حافظي بتاريخ  مراد    )ة)  ال يد 

يوليوز  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 22 4.

296I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SUD PLAZA GRAIN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 42 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT  22 ، 32222،

FES MAROC

SUD PLAZA GRAIN شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

تجزئة حمزة بن ودة  - 30030 فاس 

املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39227

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  يونيو  222   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم»   1.000.000«

»1.000.000 درهم» إلى »2.222.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

امل تمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

 222 تمت رقم 3676.

297I

nador conseil sarl au

MAROC SERRUSES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b  av des far ،

62222، nador maroc

 MAROC SERRUSES

شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
فيصل ال5ابق ال ادس الشقة 

رقم 18 حي اوالد براهيم  - 62222 
الناظور املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222    2
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC SERRUSES
صناعة,   : بإيجاز  الشركة  أرض 
غدوات  و  األقفال  بيع  و  تركيب 

الحدادة..
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشقة  ال ادس  ال5ابق  فيصل 
 62222  - حي اوالد براهيم    18 رقم 

الناظور املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يد ميمون حمو علي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يد ميمون حمو علي  عنوانه)ا) 
 22226  -  33 رقم  فالن يا  شارع 

مليلية  ****** مليلية  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يد ميمون حمو علي  عنوانه)ا) 
 22226  -  33 رقم  فالن يا  شارع 

مليلية   ****** مليلية  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 3639.
298I
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AMH CONSEIL SARL-AU

LB RENOV LBR
شركة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

AMH CONSEIL SARL-AU
 BD IBN TACHEFINE 3EME 276
 ETAGE ، 22222، CASABLANCA

MAROC
LB RENOV (LBR) شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 يناير ط 1 ش 69  - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.410105

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل  يونيو  222   29 املؤرخ في 
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
  (LB RENOV (LBR الشريك الوحيد 
مبلغ رغسمالها 10.000 درهم وعنوان 
يناير   11 75 شارع  مقرها اإلجتماعي 
ط 1 ش 69  - 22222 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : -عد6 بلوغ وتمقيق 

االهداف ال امية.
-عجز في م توى املبيعات..

و حدد مقر التصفية ب 75 شارع 
11 يناير ط 1 ش 69  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  اللعبي  رياض    ال يد)ة) 
 28832 حي الحرية     24 عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية  

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 75 شارع 

11 يناير ط 1 ش 69 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789228.

299I

CAPRICOF

JYC IMMOBILIERE

إعالن متعدد القرارات

CAPRICOF

 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA CASABLNACA،

22422، CASABLNACA MAROC

JYC IMMOBILIERE  »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الحمرا زنقة 3 رقم 42 الدارالبيضاء 

- 22422 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7927 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

جمال,  الشيخ  ال يد  لوفاة  تبعا 

يملكها  كان  التي  حصة   66 توزيع 

 : داخل الشركة على الورثة كما يلي 

حصة,   11 خلوف:  فاطنة  ال يدة 

حصص,   8 ال يدة بوشرى خلوف: 

ال يد مممد غمين الشيخ: 11 حصة, 

حصص,   6 ال يدة ياسمين الشيخ: 

حصص,   6 الشيخ:  سلمى  ال يدة 

ال يد مممد علي الشيخ: 2  حصة, 

ال يد مممد كريم الشيخ: 2  حصة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

سحب ال يد الشيخ جمال كم ير 

للشركة و تعيين ال يد ياسر بن عيد 

و ال يد مممد غمين الشيخ و ال يدة 

ياسمين الشيخ كم يرين جدد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تم توزيع رغسمال الشركة على الشكل 

التالي :

 3400 بن عيد:  ياسر  ال يد 
 1100 ال يدة فاطنة خلوف:  درهم, 
 800 ال يدة بوشرى خلوف:  درهم, 
الشيخ:  غمين  مممد  ال يد  درهم, 
1100 درهم, ال يدة ياسمين الشيخ: 
الشيخ:  سلمى  ال يدة  درهم,   600
600 درهم, ال يد مممد علي الشيخ: 
كريم  مممد  ال يد  درهم,    222
الشيخ: 222  درهم, بقية البنذ دون 

غي تغيير.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشكل  الحصص غصبح على  توزيع 
 34 بن عيد:  ياسر  ال يد   : التالي 
 11 خلوف:  فاطنة  ال يدة  حصة, 
 8 خلوف:  بوشرى  ال يدة  حصة, 
ال يد مممد غمين الشيخ:  حصص, 
الشيخ:  ياسمين  ال يدة  حصة,   11
 6 ال يدة سلمى الشيخ:  6 حصص, 
ال يد مممد علي الشيخ:  حصص, 
2  حصة, ال يد مممد كريم الشيخ: 
2  حصة, بقية البنذ دون غي تغيير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 786962 .

600I

COMPTAFFAIRES

AGRI BUILDER
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 22822،
MOHAMMEDIA MAROC
AGRI BUILDER شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 224 

تجزئة الحرية 1 ال5ابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28822 املحمدية املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2863 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 AGRI  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.BUILDER

مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الفالحية  االستغالالت  و  التدبير  في 

)االنتاج و التوزيع).

 224  : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية 1 ال5ابق الثالث شقة 

رقم 9 - 28822 املحمدية املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

عبد  ادري�سي  جناتي  ال يد 

 100 بقيمة  حصة   50   : الل5يف 

درهم للحصة .

ال يد جناتي ادري�سي سليم :  922 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبد  ادري�سي  جناتي  ال يد 

الل5يف عنوانه)ا) حي اللة مريم رقم 

بن ليمان   13000  107 بلوك ا رقم 

املغرب.

سليم  ادري�سي  جناتي  ال يد 

النكولن   ابراها6  زنقة   22 عنوانه)ا) 

92222 باكنوك2 فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

سليم  ادري�سي  جناتي  ال يد 

النكولن   ابراها6  زنقة   22 عنوانه)ا) 

92222 باكنوك2 فرن ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 692 .

601I
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CAPRICOF

KALAAT AL YASSAMINE
إعالن متعدد القرارات

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
22422، CASABLNACA MAROC
KALAAT AL YASSAMINE »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 42 زنقة 
3 املن5قة الصناعية الحمرا 2 حي 
شريفة عين الشق الدارالبيضاء - 

22422 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.334969

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جمال,  الشيخ  ال يد  لوفاة  تبعا 
يملكها  كان  التي  حصة   92 توزيع 
 : داخل الشركة على الورثة كما يلي 
حصة,   16 خلوف:  فاطنة  ال يدة 
حصة,    2 خلوف:  بوشرى  ال يدة 
ال يد مممد غمين الشيخ: 17 حصة, 
حصص,   8 ال يدة ياسمين الشيخ: 
حصص,   8 الشيخ:  سلمى  ال يدة 
ال يد مممد علي الشيخ: 17 حصة, 
ال يد مممد كريم الشيخ: 17 حصة 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  الشيخ  غمين  ال يد مممد  تعيين 
كم يرين  الشيخ  ياسمين  ال يدة 

جدد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مايلي: تم توزيع رغسمال الشركة على 
الشكل التالي: ال يدة فاطنة خلوف: 
1600 درهم, ال يدة بوشرى خلوف: 
غمين  مممد  ال يد  درهم,    222
الشيخ: 2222 درهم, ال يدة ياسمين 
سلمى  ال يدة  درهم,   800 الشيخ: 
الشيخ:800 درهم, ال يد مممد علي 
مممد  ال يد  درهم,   1700 الشيخ: 
كريم الشيخ: 1700 درهم, بقية البنذ 

دون غي تغيير.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشكل  الحصص غصبح على  توزيع 
 16 خلوف:  فاطنة  ال يدة   : التالي 
  2 خلوف:  بوشرى  ال يدة  حصة, 
الشيخ:  غمين  مممد  ال يد  حصة, 
الشيخ:  ياسمين  ال يدة  حصة,   22
 8 ال يدة سلمى الشيخ:  8 حصص, 
ال يد مممد علي الشيخ:  حصص, 
17 حصة, ال يد مممد كريم الشيخ: 
17 حصة, بقية البنذ دون غي تغيير. 
 تم اإليداع القانوني بالمحكمة التجارية
  بالدار البيضاء  بتاريخ
 يوليوز 2021 تحت رقم 786964 14
602I

CAPRICOF

PLEIADES
إعالن متعدد القرارات

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
22422، CASABLNACA MAROC
PLEIADES »شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 42 

زنقة 3 تجزئة الحمرا عين الشق 
الدارالبيضاء - 22422 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28 839

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جمال,  الشيخ  ال يد  لوفاة  تبعا 
حصة التي كان يملكها   1000 توزيع 
 : داخل الشركة على الورثة كما يلي 
حصة,   166 ال يدة فاطنة خلوف: 
ال يدة بوشرى خلوف: 22  حصة, 
 177 الشيخ:  غمين  مممد  ال يد 
 89 الشيخ:  ياسمين  ال يدة  حصة, 
 89 الشيخ:  سلمى  ال يدة  حصة, 
الشيخ:  علي  مممد  ال يد  حصة, 
كريم  مممد  ال يد  حصة,   177

الشيخ: 177 حصة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  الشيخ  غمين  ال يد مممد  تعيين 
كم يرين  الشيخ  ياسمين  ال يدة 

جدد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مايلي: تم توزيع رغسمال الشركة على 
الشكل التالي: ال يدة فاطنة خلوف: 
بوشرى  ال يدة  درهم,   16600
خلوف: 2222  درهم, ال يد مممد 
ال يدة  درهم,   17700 غمين الشيخ: 
ياسمين الشيخ: 8922 درهم, ال يدة 
ال يد  درهم,   8922 الشيخ:  سلمى 
درهم,   17700 الشيخ:  علي  مممد 
 17700 ال يد مممد كريم الشيخ: 

درهم, بقية البنذ دون غي تغيير.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشكل  الحصص غصبح على  توزيع 
 166 خلوف:  فاطنة  ال يدة  التالي: 
ال يدة بوشرى خلوف: 22   حصة, 
الشيخ:  غمين  مممد  ال يد  حصة, 
177 حصة, ال يدة ياسمين الشيخ: 
89 حصة, ال يدة سلمى الشيخ: 89 
الشيخ:  علي  مممد  ال يد  حصة, 
كريم  مممد  ال يد  حصة,   177
بقية البنذ دون  177 حصة,  الشيخ: 

غي تغيير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم 786963 .

603I

CAPRICOF

 CENTRE CASABLANCAIS
DE CONTROLE AUTO

إعالن متعدد القرارات

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
22422، CASABLNACA MAROC
 CENTRE CASABLANCAIS DE

CONTROLE AUTO »شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 2 
شارع الخليل حي موالي عبدهللا 

الدارالبيضاء - 22422 الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111867
بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
جمال  الشيخ  ال يد  وفاة  معاينة 

الذي توفي بتاريخ 2/2222 /22
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
سحب ال يد الشيخ جمال كم ير 
للشركة و تعيين ال يد مممد غمين 
الشيخ  ياسمين  ال يدة  و  الشيخ 

كم يرين جدد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
غمين  مممد  ال يد  تعيين  مايلي: 
الشيخ  ياسمين  ال يدة  و  الشيخ 

كم يرين للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 788896 .

604I

STE ZIZ COMPTA

 ENTREPRISE FADIL DE
)GENIE CIVIL (EFGC

SARL AU 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 22222،
ERRACHIDIA MAROC

 ENTREPRISE FADIL DE GENIE
CIVIL (EFGC( SARL AU شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي زنقة 2  

رقم 98 املحيط الرشيدية  - 22222 
الرشيدية املغرب.
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تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

11365
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 مارس  222 تم حذف 
األنش5ة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
الوساطة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بالرشيدية   االبتدائية 

يونيو  222 تمت رقم 292.
605I

HABIL CONSEILS

جيان
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

HABIL CONSEILS
 RUE MOHAMED EL BEQAL

 IMM EL MASKOUNE ETAGE  
 APPT N°    GUELIZ ، 42222،

MARRAKECH MAROC
جيان  شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
االر�سي الزاوية العباسية درب 

الناجم رقم 1 شارع بوطويل متجر 
رقم 6 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   28
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
اإلقتضاء بمختصر ت ميتها : جيان .

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 
وت ويق املنتجات الحرفية.

ال5ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االر�سي الزاوية العباسية درب الناجم 

 6 رقم  متجر  بوطويل  شارع   1 رقم 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد جهان بومديان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة جهان بومديان عنوانه)ا) 

الفا�سي  عالل  شارع  اكيدر  تجزئة 

 40000 مراكش    2 رقم   150 عمارة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة جهان بومديان عنوانه)ا) 

الفا�سي  عالل  شارع  اكيدر  تجزئة 

 40000 مراكش    2 رقم   150 عمارة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم   266 .

606I

CAPRICOF

VERSATECH
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA CASABLNACA،

22422، CASABLNACA MAROC

VERSATECH شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقامة املشرق 2 ال5ابق األول رقم 3 

الدارالبيضاء - 22422 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

507653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   11

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VERSATECH

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الصيانة  و  الصناعية  الكهرباء 

الصناعية واإلصالح.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بوركون 

 3 اقامة املشرق 2 ال5ابق األول رقم 

الدارالبيضاء - 22422 الدارالبيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد الوادي مو�سى :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : يميى  امل تاري  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مو�سى  الوادي  ال يد 

 110 غنا�سي التوسعة الكبرى مج س 

الغال6  غهل    29 رقم   08 مدخل 

البرنو�سي الدارالبيضاء 22422 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  يميى  امل تاري  ال يد 

مليل  تيط   87 رقم   3 الرحمة  حي 

الدارالبيضاء   22422 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  مو�سى  الوادي  ال يد 

 110 غنا�سي التوسعة الكبرى مج س 
الغال6  غهل    29 رقم   08 مدخل 

البرنو�سي الدارالبيضاء 22422 الدار 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  يميى  امل تاري  ال يد 
مليل  تيط   87 رقم   3 الرحمة  حي 

الدارالبيضاء   22422 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 783517.

607I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

DIARD MARRAKECH
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرحمان 

الشقة 1 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

DIARD MARRAKECH »شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 
زنقة رابعة العدوية وزنقة بشير 

االبراهيمي - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 29 7 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بتقديمات عينية  مايلي: قا6 الشركاء 

و ذلك  ممثلة في سندات رغس املال، 

قد6 ال يد خياطي ح يني  كالتالي: 
رشيد جميع األسهم التي يمتلكها في 

شركة ديار مراكش و التي تتمثل في 

رفاعي  شركة  لصالح  حصة   3.000

هولدينڭ غنڤي ت مون. قد6 ال يد 

التي  األسهم  جميع  عالل  العلج 

يمتلكها في شركة ديار مراكش و التي 

تتمثل في 4948 حصة لصالح شركة
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ال يد  قد6  أياليزاسيون.  غفريك   
األسهم  جميع  الزين  مممد  العلج 
مراكش  ديار  في شركة  يمتلكها  التي 
حصة لصالح   508 و التي تتمثل في 
قدمت  أياليزاسيون.  غفريك  شركة 
األسهم  جميع  حياة  العلج  ال يدة 
مراكش  ديار  في شركة  تمتلكها  التي 
حصة لصالح   782 و التي تتمثل في 
قدمت  أياليزاسيون.  غفريك  شركة 
ال يدة العلج شرافة جميع األسهم 
مراكش  ديار  في شركة  تمتلكها  التي 
حصة لصالح   224 و التي تتمثل في 
قدمت  أياليزاسيون.  غفريك  شركة 
األسهم  جميع  سها6  العلج  ال يدة 
مراكش  ديار  في شركة  تمتلكها  التي 
حصة لصالح   224 و التي تتمثل في 
قدمت  أياليزاسيون.  غفريك  شركة 
األسهم  جميع  إيمان  العلج  ال يدة 
مراكش  ديار  في شركة  تمتلكها  التي 
حصة لصالح   224 و التي تتمثل في 

شركة غفريك أياليزاسيون.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
صيغة  إعادة  العا6،  الجمع  قرر 
ذات  للشركة   األسا�سي  النظا6 
امل ؤولية املحدودة  و املصادقة على 
تم  الذي  الجديد،  األسا�سي  النظا6 

عرضه من طرف امل يرين.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
بناءا على ماسبق، قرر الجمع  مايلي: 
من   7 و   6 الفصلين  تغيير  العا6 

القانون األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789344.

608I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

EXTRA DESIGN BOIS SARL
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi
sarl Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62222، Nador maroc

 EXTRA DESIGN BOIS SARL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امل5ار 

الناضور - 62222 الناضور املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.   92

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم   أشت  222   03 في  املؤرخ 

الحالي  االجتماعي  املقر  تمويل  

 - الناضور  امل5ار  »حي  من  للشركة 

»حي  إلى  املغرب»  الناضور   62222

ال5ابق  الجديد  امل5ارالناضور 
الناضور    62222  7 الثاني شقة رقم 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 2  أشت 

 222 تمت رقم 3682.

629I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

 CHARISMATICOM &
STRATEGY

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

22332، CASABLANCA MAROC

 CHARISMATICOM & STRATEGY

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

بارادي طابق 7 - 22332  الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   29

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CHARISMATICOM &  :

.STRATEGY

خدمات   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الصحفية  العالقات  االتصاالت, 

والعالقات العامة.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

الدار    22332  -  7 طابق  بارادي 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ضريف  نوفل  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ضريف  نوفل  ال يد 
طابق  الشنكي5ي  املجاهد  زنقة   5

اقامة اناس بلفدير الدار   6 شقة   1

البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ضريف  نوفل  ال يد 
طابق  الشنكي5ي  املجاهد  زنقة   5

اقامة اناس بلفدير الدار   6 شقة   1

البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تمت رقم -.

610I

فيدكات

 STE SAAD CHYMI POUR
 LA CONSTRUCTION

--SACHYCON
إعالن متعدد القرارات

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور املدينة 

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

 STE SAAD CHYMI POUR LA
 -CONSTRUCTION -SACHYCON

»شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي النعيم 
6 تجزئة 333 مرجان مكناس - 

50070 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3272 

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 100 حصة اجتماعية من 
لل يد  لقصير  الغفور  عبد  مالكها 

الهايج عبد الرحيم 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الغفور  عبد  امل ير  استقالة  قبول 
عبد  الهايج  ال يد  تعيين  لقصيرو 
الرحيم الحامل للب5اقة الوطنية رقم 

699448D كم ير جديد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 
الغفور  عبد  امل ير  استقالة  قبول 
عبد  الهايج  ال يد  تعيين  لقصيرو 
الرحيم الحامل للب5اقة الوطنية رقم 

699448D كم ير جديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3686.

611I
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BCNG

STE: EQUIPOL
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,262

 9ÈME ETAGE N°92 262, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 22222، CASABLANCA

MAROC

STE: EQUIPOL شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

موالي التهامي كلم 6،2 جماعة 

داربوعزة - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.341601

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 16 غبريل  222 تم  تمويل  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 6،2 كلم  التهامي  »طريق موالي  من 

الدار   22222  - داربوعزة  جماعة 
زنقة  »النور22  إلى  املغرب»  البيضاء 

ال فلي  ال5ابق  رقم41ـــ43  الزنبق 

 - بوسيجور  الراحة  حي  واألر�سي 

22222 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 84 789.

6 2I

ficogedek sarl au

SOKERA TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au

 N° 32 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 22222، meknes

maroc

« SOKERA TRAVAUX

شركة ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 6 
زنقة 44 مكرر شارع رقم 3 توالل 

مكناس - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23729

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

500 حصة لفائدة ال يد  بيع  مايلي: 
عزيز كبيري

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

من ش 6 6 الى ش 6 6 ش و

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 01: الذي ينص على مايلي: 

تميين النظا6 االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3578.

613I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MES IMMOBILIER
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2629 ، 40000، مراكش املغرب

MES IMMOBILIER شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2629 - 

40000 مراكش املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   13

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 MES  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

تأجير   : بإيجاز  الشركة  أرض 

جميع املباني املفروشة.

57 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  2629 البريد  صندوق  موريتانيا 

40000 مراكش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 STENOLE (SC( :  332 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 ODA (SAS AU( :  332 الشركة

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 MACAO (SC( :  342 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 (STENOLE (SC الشركة 

Rue Antoine-  41 عنوانه)ا) 

 Fortuné Marion Hameau des

 Calanques Villa 2    3229

.Marseille France

 (ODA (SAS AU الشركة 

 n° 34 Chemin des عنوانه)ا) 

 Calades  06370 Mouans -

.Sartoux France

الشركة MACAO (SC)  عنوانه)ا) 

 Domaine les Michels 148

 Chemin de Meymon   3792

.Peynier France

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

 Mathieu OULMI ال يد 

 n° 48 Chemin De عنوانه)ا) 

Meymon   3792 Peynier  France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26723 .

614I

STE TIB COMPT SARL AU

KAMAL JET SERVICES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب5ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

KAMAL JET SERVICES شركة

 ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الوفاء حي الحكمة رقم 07 - 60000 

وجدة املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 4 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  أشت  222   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم»    .982.222«

 2.282.222« إلى  درهم»   600.000«

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

امل تمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2822.

615I

DEMER CONSULTING

LINKUS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET    RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N° 7 QUARTIER LA

GIRONDE، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب

LINKUS شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
جيش امللكي 7 تور حبوس  - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9 222

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يوليوز  222   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
يون2   )ة)  ال يد  تفويت 
الجوهري  666 حصة اجتماعية من 
ال يد  لفائدة   حصة   2.222 غصل 
)ة) إسمعيل  مامون عالوي بتاريخ 22 

يوليوز  222.
يون2   )ة)  ال يد  تفويت 
الجوهري  666 حصة اجتماعية من 
ال يد  لفائدة   حصة   2.222 غصل 
 22 يوسف مامون عالوي بتاريخ  )ة) 

يوليوز  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 2 7892.
616I

STE TIB COMPT SARL AU

KAMAL JET SERVICES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رغسمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املراب5ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

KAMAL JET SERVICES شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الوفاء حي الحكمة رقم 07 - 60000 
وجدة املغرب.

خفض رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22 4 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  أشت  222   22 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رغسمال  خفض 
من  غي  درهم»   2.282.222« قدره 
»1.180.000 درهم» إلى »1.400.000 
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   06 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2822.

617I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

AGHBALOU SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 2   كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 2   كلميمة اقليم 

الرشيدية، 22222، الراشيدبة 

املغرب

AGHBALOU SERVICES شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تمقيت غأبالو نكردوس - 22222 

كلميمة املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGHBALOU SERVICES

وكيل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

بالعمولة

بيع لواز6 املكتبة بالتق يط

تمويل االموال.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 22222  - نكردوس  غأبالو  تمقيت 

كلميمة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد معلوف مراد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد معلوف عبد الكريم :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مراد  معلوف  ال يد 
 50000 حي االنارة     9 رقم   2 زنقة 

مكناس املغرب.

الكريم  عبد  معلوف  ال يد 

غأبالو  تمقيت  قصر  عنوانه)ا) 

نكردوس 22222 كلميمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  مراد  معلوف  ال يد 
 50000 حي االنارة     9 رقم   2 زنقة 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 62  .

618I

inter conseil et affaires

 SCALA CONSULTING &
TECHNOLOGIES

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

inter conseil et affaires

13، زنقة غحمد املجاطي إقامة 

األلب ال5ابق األولرقم 8 املعاريف ، 

22332، الدارالبيضاء املغرب

 SCALA CONSULTING &

TECHNOLOGIES شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة بيير بارون و مممد سميمة 

إقامة باكي ال5ابق األول رقم 114  - 

2  22 الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   27

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SCALA CONSULTING &  :

.TECHNOLOGIES

البرمجة،   : أرض الشركة بإيجاز 

في  االستشارة  و  التصميم  التمليل، 

مجال اإلعالميات.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سميمة  مممد  و  بارون  بيير  زنقة 

 -  114 إقامة باكي ال5ابق األول رقم 

2  22 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : رداد  شعيب  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رداد  شعيب  ال يد 

 11 املدخل   1 بيتي سكن مج  إقامة 

 22232 الح ني  الحي   17 الشقة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  رداد  شعيب  ال يد 

 11 املدخل   1 بيتي سكن مج  إقامة 

 22232 الح ني  الحي   17 الشقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم -.

6 9I
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LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

SAOA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

22332، CASABLANCA MAROC

SAOA شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

بارادي طابق 7 - 22332  الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  غبريل  222   27

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

.SAOA : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

مبرمج,   : بإيجاز  الشركة  أرض 

مملل , مصمم في علو6 الكومبيوتر.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 

الدار    22332  -  7 طابق  بارادي 

البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد فجاح  كمال   :  92 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد ايوب بوسيف   :  10 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   كمال    ال يد فجاح  
فرن ا 22 69 فيلوربان  فرن ا.

ال يد ايوب بوسيف   عنوانه)ا) 
 1440 رقم  الزرق5وني  تجزئة 
مراكش    22222 مراكش  املحاميد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)   كمال    ال يد فجاح  

فرن ا 22 69 فيلوربان  فرن ا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تمت رقم -.
622I

ديوان التوثيق مممد حجري

سطاسيون سيرفيس سالم اهل 
الغالم

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تفويت حصص

األستاذ مممد حجري، موثق
بالدار البيضاء

ملتقى شارع سيدي عبد الرحمان و 
طريق غزمور

بـــيـــع حـــصــص
 STATION SERVICE SALAM «

« AHL LOGHLAM
S.A.R.L AU

»ســ5ـاســيــون ســيــرفـيـ2 ســال6 اهــل 
الـغـال6 »

شركة ممدودة امل ؤولية 
ذات شريك وحيد

من  حرر  موثق  عقد  بمقت�سى 
بالدار  موثق  طرف األستاذ حجري، 
البيضاء بتاريخ 22 و 27 /27/ 222.

بـاع ال ــيد حــميــد الشهوي جميع 
وخــم ون  ثــمانية  غي  حصصه 
التي  حصة   (58.000( غلف 
امل ؤولية  ذات  الشركة  في  يمتلكها 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 
ســيــرفـيـ2  »ســ5ـاســيــون  امل ماة  
رغسمالها    ،« الـغـال6  اهــل  ســال6 
مقرها  درهم،     5.800.000,00
سيدي  البيضاء،  بالدار  االجتماعي 

ال كنية  املجموعة  البرنو�سي، 

التقد6 ، 6 س 7 -2، ال5ابق الثاني، 

السجل  لالستثمار،  املغربي  باملركز 

البيضاء  الدار  في  املسجل  التجاري 

امل ماة  للشركة   ، عدد  427.29 

لتوزيع  املغربية  غفريقيا  »شركة 

 ،«  AFRIQUIA SMDC  « الوقود» 

رغسمالها  االسم  مجهولة  شركة 

22.222.222  درهم،  ومقرها بالدار 

عين  الوعنان،  ابن  شارع  البيضاء، 
التجاري  بالسجل  املقيدة   ، ال بع 

تمت عدد    3 26.7 بالدارالبيضاء .

و بالتالي التق يم الحالي لرغسمال 

الشركة سيكون كالتالي :

لتوزيع  املغربية  غفريقيا  شركة 

الوقود ...58.000  حصة

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أشت    5 في  التجارية بالدار البيضاء 

 222  تمت رقم 62 .789. 
ملخص قصد النشر

األستاذ مممد حجري

62 I

ESPACE COMPETENCES  SARL

LIBRAIRIE AL IRCHAD
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

ESPACE COMPETENCES  SARL

شارع القيراوان، عمارة  03  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .22، العيون

72222 ، .349 ، العيون املغرب

LIBRAIRIE AL IRCHAD  شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : بلوك9 ، 
رقم 10 ،حي موالي رشيد العيون  

العيون 70000  العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2622

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز  222 تقرر حل 

شركة    LIBRAIRIE AL IRCHAD

مبلغ املحدودة  امل ؤولية  ذات 

1.560.000 درهم وعنوان   رغسمالها 
 10 رقم  مقرها اإلجتماعي بلوك9 ، 
العيون  العيون   رشيد  موالي  ،حي 
70000  العيون املغرب نتيجة اللحل 

امل بق للشركة.
و عين:

ال يد)ة) احمد     بادا و عنوانه)ا)  
املغرب  العيون   70000 العيون 

كمصفي )ة) للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي  يوليوز  222   26 بتاريخ 
  LAAYOUNE LAAYOUNE 70000

العيون املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 2663.

622I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SUD PLAZA GRAIN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 42 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT  22 ، 32222،
FES MAROC

SUD PLAZA GRAIN شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 
تجزئة حمزة بن ودة - 30000  فاس 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2422 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   29 في  املؤرخ 
تمت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 SUD PLAZA GRAIN  الت مية 
 161 رقم  بالعنوان ممل  الكائن  و   
 - ملول  آيت  الصناعي  الحي  مكرر 
80000 آيت ملول املغرب و امل ير من 

طرف ال يد)ة) بودرقة مممد.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أشت  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 1686.

623I

األستاد منير العزوزي اإلدري�سي

ACHTTEU TRAVAUX
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

األستاد منير العزوزي اإلدري�سي
تجزئة التم ماني شارع احمد 

الحريزي اقمة باري2 6 ال5ابق األول 
رقم 01 ت5وان ، 93222، ت5وان 

املغرب
ACHTTEU TRAVAUX   شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شفشاون 
حومة البنديرة ، طريق زرهون مركز 
باب تازة - 222 9 شفشاون املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 229
بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم  يوليوز  222   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
من  غي  درهم»   1.000.000«
 1.100.000« إلى  درهم»   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية غو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 111.

624I

STE TIB COMPT SARL AU

 INSTITUT PRIVE D›ART «
VESTIMENTAIRE  «ISAV
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املراب5ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

 INSTITUT PRIVE D›ART «

VESTIMENTAIRE  «ISAV شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخام2 عمارة قي�سي رقم 84 

- 60000 وجدة املغرب.

تمويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6697

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 فبراير  222 تم  تمويل  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع مممد الخام2 عمارة قي�سي 

إلى  - 60000 وجدة املغرب»   84 رقم 

 87 رقم  بن عبد هللا  »شارع مممد 

شقة رقم 1 - 60000 وجدة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2892.

622I

STE TIB COMPT SARL AU

BARBESSE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب5ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

BARBESSE شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 زنقة 

ب42 حي ال�سي لخضر - 60000 

وجدة املغرب.

رفع رغسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34829

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم  أشت  222   03 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

»400.000 درهم» غي من »100.000 

عن  درهم»   500.000« إلى  درهم» 

ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و امل تمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   29 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم  288.

626I

STE TIB COMPT SARL AU

DRIVE MEDIA
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املراب5ين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

DRIVE MEDIA شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 28 شارع 

لخضر أيالن رقم 05 ال5ابق 3 - 

60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17455

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر  يوليوز  222   15 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DRIVE MEDIA حل 

رغسمالها  مبلغ  املحدودة  امل ؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي 28 شارع لخضر أيالن رقم 

05 ال5ابق 3 - 60000 وجدة املغرب 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

و  توفيق  مممد   ال يد)ة) 

 3700 زي ت   74 كيفتالن  عنوانه)ا) 

هولندا هولندا كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 15 يوليوز  222 وفي 28 شارع 

لخضر أيالن رقم 05 ال5ابق الثالث 

- 60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   11 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2894.

627I

DEMER CONSULTING

MEHDI SAMKI SERVICE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET    RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N° 7 QUARTIER LA

GIRONDE، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب

MEHDI SAMKI SERVICE شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9   شارع 

عبداملومن ال5ابق 2 رقم 18 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 222222 

الدار البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2922

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222    2

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEHDI SAMKI SERVICE

أرض الشركة بإيجاز : تجارة.

عنوان املقر االجتماعي : 9   شارع 
الدار   18 رقم   2 عبداملومن ال5ابق 

 222222 البيضاء  الدار  البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد املهدي الصمكي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 1000  : ال يد املهدي الصمكي   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد املهدي الصمكي عنوانه)ا) 
غكادير  املحمدي  حي   5365 رقم 

22222 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يدة خديجة زايري  عنوانه)ا) 

الدار   22222 االلفة     29 ج زنقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 7 7892.

628I

CONSEIL JURIDIQUE

FONTANA CAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

CONSEIL JURIDIQUE

 14RUE CHERAA HAY SAADA

 BERKANE ، 63322، BERKANE

MAROC

FONTANA CAR شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مممد الخام2 رقم 22 شقة في 

ال5ابق الثالث حي الح ني بركان - 

63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3361

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 أشت  222 تقرر حل 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

رغسمالها  مبلغ    FONTANA CAR

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

الخام2  مممد  شارع  اإلجتماعي 
شقة في ال5ابق الثالث حي   22 رقم 

الح ني بركان - 63300 بركان املغرب 

نتيجة ل : اقفال الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
في  شقة   22 رقم  الخام2  مممد 
 - الثالث حي الح ني بركان  ال5ابق 

63300 بركان املغرب. 
و عين:

و  واضح  مممد   ال يد)ة) 
املاء  راس  القدس  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62622 الناظور 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ممل  و   املخابرة 
شارع   : و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
في  شقة   22 رقم  الخام2  مممد 

ال5ابق الثالث حي الح ني بركان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   13 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

 222 تمت رقم  472/222.
629I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STORE ADRAR
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،
AGADIR MAROC

STORE ADRAR شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
االر�سي عمارة مروى حي ال ال6 
اكادير - 80000 اكادير املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45655

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز  222 تم  تمويل  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مروى  عمارة  االر�سي  »ال5ابق  من 
اكادير   80000  - اكادير  ال ال6  حي 
سال بارك   17 »رقم س  إلى  املغرب» 
 80000  - تجزئة ادرار تيكوين اكادير 

اكادير  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت    2 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 26228 .
630I

CAP MONDIAL COMPTA

MAJHOUD IMMOBILIER
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR  ER 2
 ETAGA N  ، 92222، TANGER

MAROC
MAJHOUD IMMOBILIER شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  2 زنقة 
موالي هشا6 اقامة سيتي لوج 
ال5ابق الثامن شقة رقم 140 - 

92222 طنجة املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34733

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 03 أشت  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة موالي هشا6 اقامة سيتي   2 «
 -  140 لوج ال5ابق الثامن شقة رقم 
»2 شارع  إلى  92222 طنجة املغرب» 
  8 يعقوب املنصور ال5ابق الربع رقم 

- 92222 طنجة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت    2 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 96 242.
631I

EXPACT PARTNERS

TRENDOLOGIE
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 22 
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

22222، CASABLANCA Maroc
 TRENDOLOGIE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا إقامة غزور مكتب رقم 11ب  - 

22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRENDOLOGIE

 : بإيجاز  الشركة  أرض 

االستشارات اإلدارية.

 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  مكتب  غزور  إقامة  انفا  شارع 

11ب  - 22222 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يدة  شهرزاد دادا :  51 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 49   : ال يد بدر الدين حمداوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يدة  شهرزاد دادا عنوانه)ا)  2 

شارع طارق ابن زياد طابق االول املنزل 

الدارالبيضاء  امل تشفيات  حي   2

22222 الدارالبيضاء املغرب.

حمداوي  الدين  بدر  ال يد 

 4 زنقة دكالة اقامة سعد  عنوانه)ا) 

 28822 املحمدية  ب  عمارة   7 رقم 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
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ال يدة  شهرزاد دادا عنوانه)ا) 2 
شارع طارق ابن زياد طابق االول املنزل 

الدارالبيضاء  امل تشفيات  حي   2

22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 28763.

632I

DEMER CONSULTING

DELTAFOURNI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

DEMER CONSULTING

 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET    RUE PUISSESSEAU 9

 EME ETG N° 7 QUARTIER LA

GIRONDE، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب

DELTAFOURNI شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

صفاك2 زنقة لبرحي إقامة بالتينية 

57 ممل B   - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELTAFOURNI

اإلستيراد   : أرض الشركة بإيجاز 

و التصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

صفاك2 زنقة لبرحي إقامة بالتينية 

57 ممل B   - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : العربي   ال يد اسامة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : العربي   اسامة  ال يد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العربي   اسامة  ال يد 

05 زنقة غبو سليمان الخ5ابي إقامة 

 222222   07 03 شقة  العلمي طابق 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  العربي   اسامة  ال يد 

05 زنقة غبو سليمان الخ5ابي إقامة 

 222222   07 03 شقة  العلمي طابق 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789624.

633I

VOITURE DE LUXE

VOITURE DE LUX
إعالن متعدد القرارات

VOITURE DE LUXE

 KHEMISSET ،  2 22،

KHEMISSET MAROC

VOITURE DE LUX »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: كراج 

3 تجزئة العنبري 2  - 15000 

الخمي ات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22223

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين م ير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مروان  املنور  ال يد  فوت  مايلي: 
 2222 البالغة  حصصه  جميع 
اي  درهم  الحصة100  قيمة  حصة 
اوزين  لالن ة  مامجموعه222222 

اميمة
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة ال يدة خديري رشيدة من 

منصبها كم يرة للشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين ال يدة اوزين اميمة للشركة 

ملدة أير ممددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ  بالخمي ات   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 822.
634I

FIDUCIAIRE OTHMANE

MAROC I›SEE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ،  4222، KENITRA

MAROC
MAROC I›SEE شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
غنوال عمارة فلوري 11 مكتب رقم 4 
ميموزة  - 14000 القني5رة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6 423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   23
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC I’SEE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  أرض 
نقل  مقاول   - معدنية  إنشاآت 

امل تخدمين.
عنوان املقر االجتماعي : 23 شارع 
غنوال عمارة فلوري 11 مكتب رقم 4 

ميموزة  - 14000 القني5رة املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:
 1.000   : كريشا  خالد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كريشا  خالد  ال يد 
  14000 حي النصر   3 رقم   83 زنقة 

القني5رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  كريشا  خالد  ال يد 
  14000 حي النصر   3 رقم   83 زنقة 

القني5رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالقني5رة   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 84293.

635I

sj business center

CHERQAOUI BUILDING
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

sj business center
 BD LARESISTANCE 4EME 81

 ETAGE N8 8  BD
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 LARESISTANCE 4EME ETAGE
 N8، 22222، CASABLANCA

maroc
CHERQAOUI BUILDING شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة
 BD 81 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 LARESISTANCE 4EME ETAGE
 N8 - 22222 CASABLANCA

MAROC
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2282 7
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   16
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHERQAOUI BUILDING
 : بإيجاز  الشركة  أرض 
 I M M E U B L E S , P R O M O T E U R

.IMMOBILIER
 BD  81  : عنوان املقر االجتماعي 
 LARESISTANCE 4EME ETAGE N8
.- 22222 CASABLANCA MAROC
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
  ANAS CHERQAOUI : ال يد 
222 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 HICHAM CHERQAOUI ال يد
درهم   100 بقيمة  حصة   :  222

للحصة .
  VIALLARD JENNIFER : ال يدة
222 حصة بقيمة 100 درهم للحصة  
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ANAS CHERQAOUI ال يد 
 RUE DE LA CROIX 227 (عنوانه)ا
 NIVERT 75015  PARIS FRANCE

.75000 PARIS FRANCE

 HICHAM CHERQAOUI ال يد
 RUE CHAKIB  4 عنوانه)ا) 
 ARSALANE APPT 14 KENITRA

.14000 KENITRA MAROC
 VIALLARD JENNIFER ال يدة 
 AVENUE DU 11  415 عنوانه)ا) 
 NOUVEMBRE  9 8  9622
S A I N T - P A N T A L E O N - D E -
LARCHE FRANCE  9622 SANT-

 PA N TA L E O N - D E - L A R C H E
.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن م يري الشركة:

 ANAS CHERQAOUI ال يد 
 RUE DE LA CROIX 227 (عنوانه)ا
 NIVERT 75015  PARIS FRANCE

75000 PARIS FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو  222 تمت رقم 783982.

636I

Advance Center

SPENCER & PARTNERS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

 2222، Rabat Maroc
spencer & partners  شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9 ك 
4 شارع النجد الرياض - الرباط - 

10000 الرباط املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
153563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  ماي  222   18
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. spencer & partners
إدارة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

االمتيازات.
غنواع  وجميع  العقاري  -الترويج 

املعامالت العقارية.
 تجديد املمتلكات العقارية.

 9 فيال   : االجتماعي  املقر  عنوان 
4 شارع النجد الرياض - الرباط -  ك 

10000 الرباط املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
ال يدة رشيدة بن مو�سى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 ال يدة رشيدة بن مو�سى : 1000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
مو�سى  بن  رشيدة  ال يدة 
 17 العرصة عمارة  اقامة  عنوانه)ا) 

شقة 22 سال 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
مو�سى  بن  رشيدة  ال يدة 
 17 العرصة عمارة  اقامة  عنوانه)ا) 

شقة 22 سال 11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

 222 تمت رقم 116173.
637I

VOITURE DE LUXE

تسهيالت اوزين
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

قفل التصفية

VOITURE DE LUXE
 KHEMISSET ،  2 22،

KHEMISSET MAROC
ت هيالت اوزين 

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 4تجزئة 

العنبري حي الوحدة كراج رقم 7  - 

15000 الخمي ات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29289

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر حل  يونيو  222   16 املؤرخ في 

ت هيالت اوزين شركة ذات امل ؤولية 

 100.000 رغسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

كراج  الوحدة  حي  العنبري  4تجزئة 
الخمي ات املغرب   15000 -   7 رقم 

نتيجة للعد6 تمقيق الهدف.

و عين:

و  اوزين  عبدهللا   ال يد)ة) 

 15000 العنبري   تجزئة  عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  الخمي ات 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

4تجزئة  وفي  يونيو  222   16 بتاريخ 

 -  7 رقم  كراج  الوحدة  حي  العنبري 

15000 الخمي ات املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتاريخ  بالخمي ات   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 803.

638I

EXPACT PARTNERS

 TERRA FORAGE
)CONSTRUCTION (TFC
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تأسي2 شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 22 

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

22222، CASABLANCA Maroc

 TERRA FORAGE

CONSTRUCTION (TFC) شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة رامي 

٬  زنقة سبتة ، ال5ابق 2 ،رقم 8 ٬ 

الدارالبيضاء املغرب الدارالبيضاء 

22222 الدارالبيضاء املغرب
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تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 2992

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222    2

امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 TERRA : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها

 FORAGE CONSTRUCTION

.((TFC

أرض الشركة بإيجاز :  صنع آالت 

الحفر الجيوتقنية.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رامي ٬  زنقة سبتة ، ال5ابق 2 ،رقم 8 

املغرب الدارالبيضاء  الدارالبيضاء   ٬

22222 الدارالبيضاء املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

ال يد ح اني مممد  :  70 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يد طامبوت مرك :  15 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

ال يدة ح اني بشرى :  15 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال يد ح اني مممد  
78180 مونتيني  زنقة ماري نويل   28

لو فرن ا 78180 مونتيني لو بريتوننو 

فرن ا.

ال يدة ح اني بشرى عنوانه)ا) 
10 زنقة ريني مورو 78130 مورو 78 

78130 املوريو فرن ا.

عنوانه)ا)  مرك  طامبوت  ال يد 

16 هامو دو پري وار 2 422 فيرير ان 

كاتيني  2 422 فيرير ان كاتيني فرن ا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  ال يد ح اني مممد  
78180 مونتيني  زنقة ماري نويل   28

لو فرن ا 78180 مونتيني لو بريتوننو 

فرن ا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 28762.

639I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RIODAN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،

AGADIR MAROC

RIODAN شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 

االر�سي رقم 1 بلوك 5 زنقة 31 حي 

ايت ممند تيكوين اكادير - 80000 

اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4462 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تمت  أشت  222   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زربان  فريد  )ة)  ال يد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   165

165 حصة لفائدة  ال يد )ة) سعيد 

بنمبارك بتاريخ 03 أشت  222.

الكريم  عبد  )ة)  ال يد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   165 سمودي 

)ة)  ال يد  165 حصة لفائدة   غصل 

أشت   03 بتاريخ  بنمبارك  سعيد 

.222 

صابر  املهدي  )ة)  ال يد  تفويت 

غصل  من  اجتماعية  حصة   165

165 حصة لفائدة  ال يد )ة) سعيد 

بنمبارك بتاريخ 03 أشت  222.

تفويت ال يد )ة) عاصم بنجلول 

غصل  من  اجتماعية  حصة   165

165 حصة لفائدة  ال يد )ة) سعيد 

بنمبارك بتاريخ 03 أشت  222.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أشت    2 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 26227 .

640I

STE SUD EST GESTION SARL

MESSATE RENTAL CARS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 22222، الرشيدية 

املغرب

MESSATE RENTAL CARS شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 86 

شارع الهاشمي الفياللي حي النهضة 

غرفود - 22222 غرفود املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   14

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MESSATE RENTAL CARS

-كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق.
 86 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

النهضة  حي  الفياللي  الهاشمي  شارع 

غرفود - 22222 غرفود املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  
درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : علي  مصاط  ال يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  مصاط  ال يد 
شارع الهاشمي الفياللي حي   86 رقم 

النهضة 22222 غرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
عنوانه)ا)  علي  مصاط  ال يد 
شارع الهاشمي الفياللي حي   86 رقم 

النهضة 22222 غرفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 1140.

641I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

RIODAN
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 82222،
AGADIR MAROC

RIODAN  شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ال5ابق 
االر�سي رقم 1 بلوك 5 زنقة 31 حي 
ايت ممند تيكوين اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4462 

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
03 أشت  222 تم تعيين  املؤرخ في 
ال يد)ة)  للشركة  جديد  م ير 
تبعا  وحيد  كم ير  سعيد  بنمبارك 

لقبول استقالة امل ير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت    2 بتاريخ  باكادير   التجارية 

 222 تمت رقم 26227 .

642I

ديوان االستاذ عبد ال ال6 بن شقرون موثق

مصحة سايس
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوان االستاذ عبد ال ال6 بن 

شقرون موثق

1, زنقة الح ين بن علي , ال5ابق 

االول , 6 ج  , مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

مصحة ساي2  شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

69 ,  شارع بئرانزران  , حي عباس 

امل عدي , 6 ج - 50000 مكناس 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44222

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 يوليوز  222 تم اإلعال6 

و  معروفي  بنعي�سى  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

يونيو   22 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 222 بالشكل األتي :

ال يد)ة) لح ن معروفي  ،  694 

حصة .

 694   ، احمد معروفي   ال يد)ة) 

حصة .

ال يد)ة) ال5يب معروفي  ،  694 

حصة .

ال يد)ة) ادري2 معروفي  ،  694 

حصة .

 347   ، يامنة معروفي   ال يد)ة) 

حصة .

 347   ، معروفي   زهرة   ال يد)ة) 

حصة .

 86   ، ل5يفة معروفي   ال يد)ة) 

حصة .

 86   ، معروفي   سعاد  ال يد)ة) 

حصة .

 86   ، معروفي   نادية   ال يد)ة) 

حصة .

 86   ، معروفي   اسماء  ال يد)ة) 

حصة .

 86   ، معروفي   ح ناء  ال يد)ة) 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

2  أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3730.

643I

ائتمانية بوعرفة

STE JHD TRAVAUX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 222 6، بوعرفة املغرب

STE JHD TRAVAUX شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

تاوريرت - 222 6 بوعرفة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.407

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

11 أشت  222 تقرر حل  املؤرخ في 

 STE شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رغسمالها  مبلغ    JHD TRAVAUX

مقرها  وعنوان  درهم   92.222

اإلجتماعي 17 زنقة تاوريرت - 222 6 

صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  بوعرفة 

العمومية-  الصفقات  مواكبة سوق 

مشاكل تقنية و مالية.

17 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 

تاوريرت - 222 6 بوعرفة املغرب. 

و عين:

و  جعفر  مممد   ال يد)ة) 

 6 222 زنقة تاوريرت   03 عنوانه)ا) 

بوعرفة املغرب كمصفي )ة) للشركة..

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت    2 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

 222 تمت رقم 284.

644I

E.L.M Car

E.L.M Car
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

E.L.M Car

مجموعة 22  رقم 64 تجزئة ليراك 

، 70000، العيون املغرب

E.L.M Car شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

22  رقم 64 تجزئة ليراك - 70000 

العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   28

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 E.L.M  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

.Car

كراء   : بإيجاز  الشركة  أرض 

ال يارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
 70000  - تجزئة ليراك   64 رقم    22

العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املدكري  الزبير  ال يد 

 70000 22  سكن   تجزئة الوحدي 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  املدكري  ليلى  ال يدة 

تجزئة ليراك   64 رقم    22 مجموعة 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تمت رقم 

.2632/222 

645I

GESTION ALJANOUB

REFRICOLD
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة ت5وان حي ال عادة عمارة رقم 

2 ال5ابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

REFRICOLD شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

زنقة 2  رقم 6  العيون 70000 

العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222    2

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REFRICOLD

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

 , بالصناعة  املتعلقة  األنش5ة 

الصناعي  ال وائل,التبريد  ال5اقة, 

والتجاري.... .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون    6 رقم    2 زنقة  القدس 

70000 العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : حمزة  الزياني  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمزة  الزياني  ال يد 
 57 رقم   116 القدس مجموعة  حي 

الدار   22622 البيضاء  البرنو�سي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  حمزة  الزياني  ال يد 
 57 رقم   116 القدس مجموعة  حي 

البيضاء  الدار   22622 البرنو�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 2  أشت 

 222 تمت رقم  2696/222.

646I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE MARCHICA 2030
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62222، 26

NADOR MAROC

STE MARCHICA 2232 شرك

ة ذات م ؤولية ممدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
امل يرة شارع زايير  - 62222 الناظور 

املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2298

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   05
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 STE  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCHICA 2232
األنش5ة   : أرض الشركة بإيجاز 

العقارية للغير
إدارة العقارات.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
امل يرة شارع زايير  - 62222 الناظور 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رغسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مق م كالتالي:
الرحيم  عبد  بوتشظات  ال يد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  بوتشظات  ال يد 
الح ني  امل تشفى  شارع  عنوانه)ا) 

رقم 22   62222 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
الرحيم  عبد  بوتشظات  ال يد 
الح ني  امل تشفى  شارع  عنوانه)ا) 

رقم 22   62222 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 2298.

647I

BOUCHTA COMPTA

MAISMA MARRUECOS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رغسمال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B«  erETAGE N° 3 ،
92222، TANGER MAROC

MAISMA MARRUECOS شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 232  
تجزئة املغرب الجديد ال5ابق 

االر�سي - 92222 العرائش املغرب.
رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4829

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم  أشت  222   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 
 10.000« غي من  درهم»   992.222«
عن  درهم»   1.000.000« إلى  درهم» 
إدماج احتياطي غو غرباح غو    : طريق 

عالوات إصدار في رغس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم  92.
648I

ELMA COMPTABILITE

YW AUTO MICANIQUE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ELMA COMPTABILITE
تجزئة النهضة زنقة 31 رقم 29 

ال5ابق الثالث رقم 06 ، 92222، 
طنجة املغرب

YW AUTO MICANIQUE شركة 
ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النهضة زنقة 31 رقم 29 ال5ابق 
الثالث رقم 06 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم  يونيو  222   22

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 YW  : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO MICANIQUE

بيع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

هيكل  وإصالح  ال يارات  أيار  ق5ع 

ال يارات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال5ابق   29 رقم   31 زنقة  النهضة 

طنجة   92222  -  06 رقم  الثالث 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد مممد كرديدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مممد كرديدي عنوانه)ا) 

 15 رقم   36 حي اظهر الحما6 الزنقة 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد مممد كرديدي عنوانه)ا) 

 15 رقم   36 حي اظهر الحما6 الزنقة 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244676.

649I



عدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222)الجريدة الرسمية   17546

COMPTAFFAIRES

 GROUPE SCOLAIRE
ENIGMA PRIVE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 22822،
MOHAMMEDIA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ENIGMA
PRIVE شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 224 

تجزئة الحرية 1 ال5ابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28822 املحمدية املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.229 3

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمويل   تم   ماي  222   31 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»224 تجزئة الحرية 1 ال5ابق الثالث 
املحمدية   28822  -  9 رقم  شقة 
إلى »تجزئة الوفاء رقم 224  املغرب» 

- 22822 املحمدية  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 10 يونيو 

 222 تمت رقم 1355.

650I

COMPTAFFAIRES

 GROUPE SCOLAIRE
ENIGMA PRIVE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 22822،
MOHAMMEDIA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ENIGMA
« PRIVE

شركة ذات امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
الوفاء رقم 224 - 22822 املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.229 3

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
تم اتخاذ  يونيو  222   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املحاسباتية  ال نة  تواريخ  تغيير 
فاتح  من  تبتدئ  ال نة  لتصبح 
شتنبر من كل سنة وتنتهي في الواحد 

والثالثين أشت من ال نة املوالية
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تغيير النشاط التجاري ليصبح 

مؤس ة تعليمية خصوصية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :2-4 رقم  بند 
األسا�سي  النظا6  تميين  مايلي: 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 1737.

651I

COMPTAFFAIRES

HJH IMPORT EXPORT
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM  44  er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 22822،
MOHAMMEDIA MAROC

HJH IMPORT EXPORT شركة 
ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاس 

رقم 2 - 28822 املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2423

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 دجنبر 2222 تقرر حل 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    HJH IMPORT EXPORT
وعنوان  درهم   50.000 رغسمالها 

 2 مقرها اإلجتماعي شارع فاس رقم 

املحمدية املغرب نتيجة ل   28822  -

: املناف ة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املحمدية   28822  -  2 رقم  فاس 

املغرب. 

و عين:

و  خالجي  جمال   ال يد)ة) 

اقامة   2 الح ن  شارع  عنوانه)ا) 

 28822 ماني مان عمارة ك شقة 2 

)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

فاس رقم 2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 28 يونيو 

 222 تمت رقم 1507.

622I

ACCURCONSULTING

SOCIETE EL KHAZARI
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ACCURCONSULTING

 IMM  APPT 2 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA ، 22222،

KHOURIBGA املغرب

SOCIETE EL KHAZARI شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 

عمارة رقم 1 الشقة 5 ال5ابق 3 

خريبكة. - 22222 خريبكة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   27

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE EL KHAZARI

غشغال   : بإيجاز  الشركة  أرض 

لح ابه  البضائع  نقل  مختلفة، 

لح اب  البضائع  ونقل  الخاص، 

الغير..

توطين:   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 ال5ابق   5 الشقة   1 رقم  عمارة 

خريبكة. - 22222 خريبكة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : حلمي  حميد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حلمي  حميد  ال يد 

 1 القدس  حي   10 الزنقة   1383

خريبكة 22222 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  حلمي  حميد  ال يد 

 1 القدس  حي   10 الزنقة   1383

خريبكة 22222 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 2  أشت 

 222 تمت رقم 393.

653I
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غمزاور

ZAYAN P.A.D.H
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

غمزاور
حي الفيجة رقم 29 خنيفرة ، 

54000، خنيفرة املغرب
ZAYAN P.A.D.H شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقد6 
3 اكلموس خنبفرة - 54000 خنيفرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2827

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت ال يد )ة) رضوان حجري 
غصل  من  اجتماعية  حصة   100
222 حصة لفائدة  ال يد )ة) مممد 

ال اعدي بتاريخ 06 يوليوز  222.
املص5فى  )ة)  ال يد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   100 حجري 
)ة)  ال يد  غصل 222 حصة لفائدة  
يوليوز   06 بتاريخ  ال اعدي  مممد 

.222 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 05 أشت 

 222 تمت رقم 301.
654I

Tigos

ADDICT PRINT SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

Tigos
 rue felix max guedeg ،  70

22222، الدار البيضاء املغرب
 ADDICT PRINT SARL AU
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس ال ل5ان ال5ابق 1 رقم 
3 الدار البيضاء - 22226 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.477439

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 03 دجنبر 2222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 1 »26 شارع مرس ال ل5ان ال5ابق 
3 الدار البيضاء - 22226 الدار  رقم 
»تجزئة امل يرة  إلى  املغرب»  البيضاء 
الدار  األلفة     2 رقم  الح نية 
البيضاء   الدار   22222  - البيضاء 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 789482.

655I

 شيشا سعيد مماسب معتمد بالرشيدية

RISGARDEN
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

شيشا سعيد مماسب معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

22222، الرشيدية الرشيدية
RISGARDEN شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر تاردة 
جماعة الختك الرشيدية - 22222 

الرشيدية املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   24
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RISGARDEN

االمن   : بإيجاز  الشركة  أرض 

الخاص والحماية طد ال رقة .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الرشيدية  الختك  جماعة  تاردة 

22222 الرشيدية املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : ال يد حاحيوي رشيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد حاحيوي رشيد  عنوانه)ا) 

قصر تاردة جماعة الخنك الرشيدية 

22222 الرشيدية  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

ال يد حاحيوي رشيد  عنوانه)ا) 

قصر تاردة جماعة الخنك الرشيدية 

22222 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز  222 تمت رقم 1074.

656I

AFRICA DEX MAROC

AFRICA DEX MAROC
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AFRICA DEX MAROC

61 محج اللة ياقوت زاوية زنقة 

مص5فى املعاني، طابق 1 رقم 

56, مركز الرياض ، 22262، الدار 

البيضاء املغرب

AFRICA DEX MAROC  شركة 

ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ياقوت زاوية زنقة مص5فى 

املعاني، طابق 1 رقم 56، مركز 
الرياض - 22262 الدار البيضاء  

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.380461

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  يوليوز  222   30 في  املؤرخ 
ذات م ؤولية ممدودة  حل شركة 
 AFRICA DEX ذات الشريك الوحيد 
 100.000 MAROC   مبلغ رغسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة  زاوية  ياقوت  اللة  محج   61
 ،56 رقم   1 طابق  مص5فى املعاني، 
مركز الرياض - 22262 الدار البيضاء  
املوارد  انعدا6   : ل  نتيجة  املغرب  

املالية.
61 محج  و حدد مقر التصفية ب 
مص5فى  زنقة  زاوية  ياقوت  اللة 
مركز   ،56 رقم   1 طابق  املعاني، 
البيضاء  الدار   22262  - الرياض 

املغرب. 
و عين:

و  ال عيدي  منير   ال يد)ة) 
رقم  عمارة  2  الوالء  حي  عنوانه)ا) 
8 ش5ر 18 فصيلة 2 س 6   22222 
)ة)  كمصفي  املغرب   الدار البيضاء  

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أشت  222 تمت رقم 28943.
657I

 شيشا سعيد مماسب معتمد بالرشيدية

TOURZA SERVICES
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شيشا سعيد مماسب معتمد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 
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22222، الرشيدية الرشيدية
TOURZA SERVICES  شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 
تورزا جماعة ايت الفر�سي تنغير  - 

45800 تنغير املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 أشت  222 تقرر حل 
ذات  شركة    TOURZA SERVICES
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 
 222.222 رغسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
 - تنغير   الفر�سي  ايت  تورزا جماعة 
لعد6  نتيجة  املغرب   تنغير   45800

املوافقة على رخصة بيع الوقود 
الوحيد  والشريك  امل ير  وهجرة 

الى الخارج .
و عين:

و  ابايدير   علي     ال يد)ة) 
ايت  جماعة  تورزا  قصر  عنوانه)ا) 
املغرب   تنغير   45800 تنغير  الفر�سي 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قصر  وفي   22 2 أشت   22 بتاريخ 
 - تنغير  الفر�سي  ايت  جماعة  تورزا 

45800 تنغير املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 26 يوليوز 

 222 تمت رقم 455.

658I

ROMAY CONSULTING

ANFA PROCESS
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ROMAY CONSULTING
42,شارع عبد املومن حي 

امل تشفيات  ال5ابق 6 رقم 
46 الدارالبيضاء ، 22322، 

الدارالبيضاء املغرب

ANFA PROCESS شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 229 شارع 

واد سبو،ال5ابق التاني ،الولفة 

الدار البيضاء  - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  392

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  يوليوز  222   01

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 ANFA  : اإلقتضاء بمختصر ت ميتها 

.PROCESS

الغرض   : بإيجاز  الشركة  أرض 

خالل  من  مباشرة  الشركة،  من 

طريق    عن  غو  الخاصة  مواردها 

التعاقد مع اآلخرين :

جميع  وت ويق  وبيع  -شراء 

املنتجات وال لع واملواد;

-استيراد وتصدير;

-الخدمات اللوج تية;

لجميع  غشكاله  بجميع  -النقل 

لح ابنا  واملواد  وال لع  املنتجات 

ولح اب الغير;

-غعمال مختلفة;

-االنعاش العقاري.

عنوان املقر االجتماعي : 229 شارع 

واد سبو،ال5ابق التاني ،الولفة الدار 

البيضاء  الدار   22222  - البيضاء  

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : زينب عمراوي  ال يدة  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

زينب عمراوي عنوانه)ا)  ال يدة  
  2 الشقة   10 الدرج  الشرطة  حي 
  22226 شارع أاندي الدار البيضاء 

الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
زينب عمراوي عنوانه)ا)  ال يدة  
  2 الشقة   10 الدرج  الشرطة  حي 
  22226 شارع أاندي الدار البيضاء 

الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم -.

629I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE EL MOSTAKBAL IMM
DE L›ORIENTAL

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 62222، 41

OUJDA MAROC
 STE EL MOSTAKBAL IMM DE

L›ORIENTAL شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 زنقة 
امل ك حي االندل2  - وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26779

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تقرر  يوليوز  222   06 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 
 STE EL MOSTAKBAL IMM DE
L’ORIENTAL  مبلغ رغسمالها 10.000 
 27 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
 - وجدة   - زنقة امل ك حي االندل2  
60000 وجدة املغرب نتيجة ل : عد6 

تمقيق الهدف التجاري.

زنقة  و حدد مقر التصفية ب 27 
امل ك حي االندل2  - وجدة - 60000 

وجدة املغرب. 
و عين:

مهداوي  القادر   عبد  ال يد)ة) 
حي  امل ك  زنقة   27 عنوانه)ا)  و 
وجدة   60000 وجدة   - االندل2  

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أشت   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

 222 تمت رقم 2767.

660I

STE ZIZ COMPTA

IMP SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 22222،
ERRACHIDIA MAROC

imp services  شركة ذات 
امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 98 
شارع 98 املحيط الرشيدية - 22222 

الرشيدية املغرب.
تمويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3923

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو  222 تم  تمويل  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 98 شارع 98 املحيط الرشيدية 
إلى  املغرب»  الرشيدية   22222  -
وشالة  زهاوي  صدقي  جميل  »شارع 
 - القني5رة  الكوتر  اقامة   5 املحل 

14000 القني5رة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 375.

661I
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STE ZIZ COMPTA

IMP SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 22222،
ERRACHIDIA MAROC

imp services شركة ذات امل ؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 98 
شارع 2  املحيط الرشيدية - 22222 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3923

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تمت  يونيو  222   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت ال يد )ة) فاضل مص5فى 
غصل  من  اجتماعية  حصة    .222
)ة)  ال يد  لفائدة   حصة   1.668
يونيو   28 بتاريخ  الحيمر  مص5فى 

.222 
الودأيري  )ة)  ال يد  تفويت 
مص5فى 1.666 حصة اجتماعية من 
غصل 1.666 حصة لفائدة  ال يد )ة) 

efgc sarl بتاريخ 28 يونيو  222.
فاضل ح ن  )ة)  ال يد  تفويت 
غصل  من  اجتماعية  حصة   1.666
 efgc (1.666 حصة لفائدة  ال يد )ة

sarl بتاريخ 28 يونيو  222.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  2 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 375.
662I

STE ZIZ COMPTA

IMP SERVICES
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

تعيين م ير جديد للشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 22222،
ERRACHIDIA MAROC

imp services

  شركة ذات امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
98 زنقة 2  املحيط  - 22222 

الرشيدية املغرب.
تعيين م ير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 3923

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 
تم تعيين  يونيو  222   28 املؤرخ في 
م ير جديد للشركة ال يد)ة) فاضل 

مص5فى كم ير وحيد
تبعا لقبول استقالة امل ير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  2 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 375.
663I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 TRAVAUX ET SERVICES
TAFILALET SARL AU

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 22
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

22222، meknes maroc
 TRAVAUX ET SERVICES

TAFILALET SARL AU شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
شارع االمير موالي عبد هللا ال5ابق 
4 املكتب رقم7 املدينة الجديدة - 

50000 مكناس املغرب
تأسي2 شركة ذات م ؤولية 
ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   14
م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRAVAUX ET SERVICES  :

.TAFILALET SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  أرض 

البضائع للغير اقل من 3.5 كن
املناقصة.

 22 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
ال5ابق  االمير موالي عبد هللا  شارع 
 - الجديدة  املدينة  رقم7  املكتب   4

50000 مكناس املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
العلمي  الوالي  اسماء  ال يدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العلمي  الوالي  اسماء  ال يدة 
 4 شقة   22 الف  عمارة  عنوانه)ا) 
مكناس   50000 مكناس   1 املنصور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
العلمي  الوالي  اسماء  ال يدة 
 4 شقة   22 الف  عمارة  عنوانه)ا) 
مكناس   50000 مكناس   1 املنصور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
2  أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 3745.

664I

BUREAU ESSOUFYANI

AOUZALI
شركة ذات م ؤولية ممدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

72222، LAAYOUNE MAROC

AOUZALI شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ال مارة زنقة 27 رقم 17  - 70000 

العيون املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون  أشت  222   06

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOUZALI

جميع   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التجهيز  غشغال   - البناء  غشغال 

املعدات  كراء   - متنوعة  غشغال   -

واآلليات - بيع وشراء معدات وآليات 

 - العامة  التجارة   - البناء  ومواد 

)خدمات   ... واإلستيراد  التصدير 

متنوعة).

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000 -   17 ال مارة زنقة 27 رقم 

العيون املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد إسماعيل اشعوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اشعوي  إسماعيل  ال يد 

غوالد تايمة   . حي لحديب   عنوانه)ا) 

املغرب.



عدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222)الجريدة الرسمية   17550

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن م يري الشركة:

اشعوي  إسماعيل  ال يد 
تايمة  غوالد   . لحديب  حي  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 2  أشت 

 222 تمت رقم 2727.

665I

HORIZON LINES SARL

 ÉTABLISSEMENT LES P›TITS
JUNIORS PRIVÉ

شركة ذات امل ؤولية املحدودة
تأسي2 شركة

HORIZON LINES SARL
شارع مممد اليزيدي، إقامة 

األندل2، بلوك H، ال5ابق الثاني، 
رقم 11 ، 93242، ت5وان املغرب
 ÉTABLISSEMENT LES P›TITS
JUNIORS PRIVÉ شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املنار، رقم 69، الكابق األر�سي، 
م نانة، طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسي2 شركة ذات امل ؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118803
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يونيو  222   10
امل ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امل ؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  ت مية 
 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ÉTABLISSEMENT LES P’TITS

.JUNIORS PRIVÉ
مؤس ة   : أرض الشركة بإيجاز 

للتربية والتعليم األولي
التعليم اإلبتدائي

استغالل وإدارة حضانة وروضة 
لرعاية األطفال.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األر�سي،  الكابق   ،69 رقم  املنار، 
طنجة   92222  - طنجة  م نانة، 

املغرب.
غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
 510   : الضري�سي  ال يدة سناء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 492   : الغيالني  دهب  ال يدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ال يدة سناء الضري�سي عنوانه)ا) 
43 تجزئة الصخور 2، حي ال عادة، 

22222 خريبكة املغرب.
ال يدة دهب الغيالني عنوانه)ا) 
 ،1 رقم  النصير،  ابن  مو�سى  شارع 

93222 ت5وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:
ال يدة سناء الضري�سي عنوانه)ا) 
43 تجزئة الصخور 2، حي ال عادة، 

22222 خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية ب5نجة  

 222 تمت رقم 244832.
666I

ELEXPERTISE

ELEXPERTISE
شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسي2 شركة

ELEXPERTISE
 Rue libérté, étage 3,

 appartement 2, ، 22222،
CASABLANCA MAROC

ELEXPERTISE شركة ذات 
م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
الحرية ، ال5ابق 3 ، شقة 5 ، الدار 
البيضاء - 22 22 الدار البيضاء 

املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22936 

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم  يوليوز  222 

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELEXPERTISE

مماسب   : أرض الشركة بإيجاز 

قانوني ، استشاري.

10 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الدار   ،  5 3 ، شقة  ، ال5ابق  الحرية 

البيضاء  الدار   22 22  - البيضاء 

املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رغسمال  مبلغ 

درهم، مق م كالتالي:

 100   : املفتاحي  كمال  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   املفتاحي  كمال  ال يد 
رقم    1 سيدي معروف رقم ال5ابق 

البيضاء  الدار   22 22  1 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)   املفتاحي  كمال  ال يد 
رقم    1 سيدي معروف رقم ال5ابق 

البيضاء  الدار   22 22  1 الشقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز  222 تمت رقم  22936.

667I

ADEV Consulting sarl

AVOFELAH

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

ADEV Consulting sarl

 Route de Tanger km 2 ، 93222،

TETOUAN MAROC

AVOFELAH شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 13-937 ال5ابق 

التالث مكتب رقم 1 - 92222 

العرائش املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222    2

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVOFELAH

أرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املغرب الجديد رقم 937-3  ال5ابق 

 92222  -  1 رقم  مكتب  التالث 

العرائش املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:
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 1.000   : ال يد مممد موساوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ال يد مممد موساوي عنوانه)ا) 

 AVGD EUROPA   9 G E2  9

GAVA 00000 برشلونا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  موساوي  كريم  ال يد 

املحيط   11 شقة  نابولي  زنقة   72

10040 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

أشت  222 تمت رقم 236 .

668I

jamal ait hommad

اوطو ايكول املعروف

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 2

 nouveau quartier SIDI KACEM،

 6222، SIDI KACEM MAROC

اوطو ايكول املعروف شركة ذات 

م ؤولية ممدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

71 سيدي عمر الحا�سي  - 6324  

سيدي عمر الحا�سي مغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222   08

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

اوطو   : ت ميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ايكول املعروف.

استغالل   : أرض الشركة بإيجاز 

مدرسة لتعليم ال ياقة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الحا�سي   عمر  سيدي   71 رقم 

6324  سيدي عمر الحا�سي مغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

ال يد عبد ال ال6 بمرية :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بمرية  ال ال6  عبد  ال يد 

والنقل  التجهيز  ملحقة  عنوانه)ا) 

امللحة  جرف  كورت  احد  بلدية 

16050 احد كورت مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

بمرية  ال ال6  عبد  ال يد 

والنقل  التجهيز  ملحقة  عنوانه)ا) 

امللحة  جرف  كورت  احد  بلدية 

16050 احد كورت مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمشرع بلقصيري  بتاريخ - 

تمت رقم -.

669I

موثق

الشركة املسماة » 
 IMMOBILIERE FARISSI

»MOKHLIS
إعالن متعدد القرارات

موثق
رقم 28 عمارة افران 2 شارع الح ن 

II اكادير ، 82222، اكادير املغرب

 IMMOBILIERE « الشركة امل ماة

»FARISSI MOKHLIS

  »شركة ذات امل ؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 35 

تجزئة النجاح حي النجاح - - بيوكرى 
اشتوكة ايت باها املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1687

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 
املؤرخ في 9  ماي  222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
فوت ال يد الح ين مخلص  مايلي: 
البالغة  االجتماعية  الحصص 
حصة   (1500( وخم مائة  غلف 
امل ماة  الشركة  في  يملكها  التي 
 IMMOBILIERE FARISSI  «
MOKHLIS »   شركة ذات م ؤولية  
 300.000,00 رغسمالها   ، ممدودة 
درهم و مقرها االجتماعي الكائن رقم 
35 تجزئة النجاح حي النجاح بيوكرى 
ال يد  لفائدة  باها،  غيت  شتوكة 

الح ين  الفاري�سي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  النظا6  تميين 
 IMMOBILIERE FARISSI  « امل ماة 
MOKHLIS »   شركة ذات م ؤولية  
 300.000,00 رغسمالها   ، ممدودة 
درهم و مقرها االجتماعي الكائن رقم 
تجزئة نجاح حي النجاح بيوكرى   35

شتوكة غيت باها. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  االجتماعي  الرغسمال  يتكون 
 3.000 إلى  مق م  300.000درهم 
لل هم  درهم   100 بقيمة  سهم 
كاملة  بشأنها  االكتتاب  تم  الواحد 
الشكل  على  نقدا  بالكامل  وحررت 

التالي.
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الح ين   لل يد   حصص   -
الفاري�سي ﴿الف و خم مائة﴾ حصة 
﴿مائة و  درهم   150.000,00 قدرها  

خم ون الف درهم ﴾
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
مممد   لل يد   حصص   -

الح ين   لل يد   الفاري�سي حصص 

الفاري�سي ﴿الف و خم مائة﴾ حصة 

قدرها   150.000,00 درهم ﴿مائة و 

خم ون الف درهم ﴾

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

ست ير الشركة من طرف   -

ال يد  الح ين  الفاري�سي وذلك ملدة 

تقرر  كما  أير ممدودة. - 

و  منفردة  بصفة  باإلمضاء  بالتعهد 

الح ين   لل يد   املنفرد  بالتوقيع 

الفاري�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 أشت  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

 222 تمت رقم 1737.

670I

OGRI TM

OGRI TM

شركة ذات م ؤولية ممدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسي2 شركة

OGRI TM

ساحة كاستيالر مكتب الفارابي 

ال5ابق 2 مكتب 33 ، 92222، 

tanger maroc

OGRI TM  شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

كاستيالر مكتب الفارابي ال5ابق 2 

مكتب 33 - 92222 طنجة املغرب

تأسي2 شركة ذات م ؤولية 

ممدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

  9283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون  يوليوز  222    9

م ؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  ممدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  ممدودة  م ؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  ت مية 

 OGRI  : بمختصر ت ميتها  اإلقتضاء 

. TM

صناعة   : بإيجاز  الشركة  أرض 

التوزيع  و  التجارة  و   املن وجات 

للمنتجات  التصدير  و  االستيراد  و 

التجهيزية  املنتجات  و   الن يجية 

و االك  وارات .

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 ال5ابق  الفارابي  مكتب  كاستيالر 

مكتب 33 - 92222 طنجة املغرب.

غجلها  من  تأس ت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رغسمال الشركة:  

درهم، مق م كالتالي:

 1.000   : العكري  غحمد  ال يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العكري  غحمد  ال يد 
 2 رقم  الشهداء  زنقة  الزوردة  حي 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن م يري الشركة:

عنوانه)ا)  العكري  غحمد  ال يد 
 2 رقم  الشهداء  زنقة  الزوردة  حي 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أشت   13 بتاريخ  ب5نجة   التجارية 

 222 تمت رقم 242264.

671I

EUROMED COMPTA-SARL

OMAB TRAVAUX
شركة ذات امل ؤولية املحدودة

رفع رغسمال الشركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4  er etage Imm N°

   26 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 42222،

MARRAKECH MAROC

 OMAB TRAVAUX

 شركة ذات امل ؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

1157 الحركات ت ل5انت مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

رفع رغسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.47247

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تم  يوليوز  222   14 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رغسمال  رفع 

من  غي  درهم»   1.000.000«

»2.222.222 درهم» إلى »3.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية غو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

2  أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26722 .

672I

COMICONE

AUTO ECOLE AL HADAF

شركة ذات امل ؤولية املحدودة

حل شركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب

AUTO ECOLE AL HADAF شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم11، 

زنقة 3، شارع عبد الكريم الخ5ابي، 

حي االزدهار، وي الن  - 50080 

مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53183

بمقت�سى الجمع العا6 اإلستثنائي 

تقرر  يوليوز  222   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امل ؤولية املحدودة 

مبلغ    AUTO ECOLE AL HADAF

وعنوان  درهم   100.000 رغسمالها 

 ،3 زنقة  رقم11،  اإلجتماعي  مقرها 

حي  الخ5ابي،  الكريم  عبد  شارع 

50080 مكناس   - االزدهار، وي الن  

تشغيل  عد6   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة مند تأسي ها .

 ،2 و حدد مقر التصفية ب رقم 

 - وي الن    ،05 املجد   ،01 عمارة 

50080 مكناس املغرب. 

و عين:

و  الدرداري   سكينة   ال يد)ة) 

املجد   ،01 عمارة   ،2 رقم  عنوانه)ا) 

50080 مكناس املغرب  05، وي الن 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

ممل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  ممل  و  املخابرة 

 ،2 رقم   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

عمارة 01، املجد 05، وي الن 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 أشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

 222 تمت رقم 268.

673I

UNION BEST SOLUTIONS

CHAMA GROUP
إعالن متعدد القرارات

UNION BEST SOLUTIONS

 N° 4 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 42222

مراكش املغرب

CHAMA GROUP »شركة ذات 

امل ؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: سيدي 

أانم 227 الحي الصناعي الجديد 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92999

بمقت�سى الجمع العا6 االستثنائي 

تم اتخاذ  يونيو  222   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تم رفع رغسمال الشركة بمبلغ قدره 

»370.000 درهم» غي من »100.000 

عن  درهم»   470.000« إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و امل تمقة.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي:

من  الشركة  نشاط  تغيير  تم 

»صناعة مواد أذائية» إلى »م تأجر 

العقارات»

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظا6 األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

أرض الشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الحصص

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
راسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

2  أشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

 222 تمت رقم 26769 .

674I

استدراك خ5إ وقع بالجريدة 

 الرسمية عدد 2672 بتاريخ

354P 14 يوليو  222 باإلعالن رقم

صفمة 14454

LECLER INVEST
SARL AU

بدال من :

LELER INVIST SARL AU

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

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

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

يقرغ :

LECLER INVEST SARL AU

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.)
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استدراك خ5إ وقع بالجريدة 

 الرسمية عدد 5677 بتاريخ

164P 18 يوليو  222 باإلعالن رقم

صفمة  689 

تسيير حر
بدال من :

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

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

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

قدرها  كراشية  مقابل سومة  وذلك 

سنوات  ثالث  ملدة  وذلك   ،30.000

كاملة والتي تبتدئ من فاتح غأ 25 

 222 إلى أاية 31 يوليو 2224.

يقرغ :

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

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

مقابل  وذلك   .....................................

30.000، وذلك  سومة كرائية قدرها 

ملدة ثالث سنوات كاملة والتي تبتدئ 

أاية إلى  غأ 25  222  فاتح   من 

 31 يوليو 2224.

)الباقي ال تغيير فيه.)

MCA CONSULTING

5 شارع عبد الل5يف بنقدور الدار البيضاء

ATLAS RIDER

شركة ذات م ؤولية ممدودة

رغسمالها 32.222.222 درهم

مقرها االجتماعي: مراكش شارع 

عالل الفا�سي العمارة س اقامة 

اطل�سي الشقة 17 ال5ابق 4

السجل التجاري: 493  

غبريل   22 بتاريخ  الشركاء  وافق 

بين شركة الحصص  تفويت   222 

 INVESTOUR SARL لصالح ال يد 

ال يد  كميل،  العلمي  الشريف 

ال يد  غني2،  العلمي  الشريف 

الشريف العلمي عبد العزيز وال يدة 

الشريف العلمي كنزة.

النظا6  من   7 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

10 يونيو 222 تمت رقم   249 .

675I
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املحكمة االبتدائية بالرباط
بيع عقار باملزاد العلني

لفائدة ال يد ادري2 علمي، تنوب 

عنه األستاذة الباهية ألو�سي 

املحامية بهيئة الرباط

ضد : الفاطمي علمي ومن معه.

كتابة  مصلحة  رئي2  يعلن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عمومية  سم رة  غن  بالرباط، 

على  14 سبتمبر  222  ستقع بتاريخ 

ال اعة الحادية عشر صباحا بقاعة 

البيوعات رقم 5 بهذه املحكمة قصد 

للرسم  الحامل  املحفظ  العقار  بيع 

وهو عبارة   R/ 6298 العقاري عدد 

عن فيال من طابق غر�سي به أرفتين، 

م5بخ،  مرحاض،  سيجور،  صالون، 

مرآب وحديقة بها أرفتين، م احتها 
زنقة   8 برقم  تقع  مربع   متر   460

اكن وس حي الليمون الرباط.

باملزاد  البيع  ان5الق  ثمن  وحدد 

درهم   2.622.222 مبلغ  في  العلني 

 %  3 إضافة  مع  حاال  الثمن  يؤدى 

ومصاريف  الدولة  خزينة  واجب 

التنفيذ.

وللمزيد من املعلومات غو تقديم   

بمكتب  االتصال  يمكن  عروض 
التنفيذ املدني شعبة الحجز العقاري 

بهذه املحكمة املكتب رقم 70.
عن رئي2 مصلحة كتابة الضبط

حاتم حيلمي

1

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 33 مكرر/ 222

ح اب رقم : 3651

: فتيمة اسامة،  I - ال5رف األول 
الوطنية  التعريف  ب5اقة  رقم 

B46634، مغربية الجن ية.
ال5رف الثاني : مهدي شناق، رقم 

 ،A611410 ب5اقة التعريف الوطنية

مغربي الجن ية.

II - ال5رف األول :
كمال شناق، رقم ب5اقة التعريف 

الوطنية A629748، مغربي الجن ية.
ب5اقة  رقم  شناق،  علي  مممد 

التعريف الوطنية A610888، مغربي 

الجن ية.

اسامة،  فتيمة   : الثاني  ال5رف 
الوطنية  التعريف  ب5اقة  رقم 

B46634، مغربية الجن ية.

 األصل التجاري : فندق، العنوان : 

 الرباط 106، شارع عالل بن عبد هللا، 
الرباط، رقم السجل التجاري 111774.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى أاية خم ة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

15 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 55/ 222

ح اب رقم : 3988

ال5رف األول :
طلحة نادية، رقم ب5اقة التعريف 

مغربية   A298347  : الوطنية 

الجن ية.

ال5رف الثاني :

 PHARMACIE TALHA شركة 

طلحة   : القانوني  م يرها   SARLAU

نادية.

األصل التجاري صيدلية.
 5 كلم  م كين  زنقة   : العنوان 

سوي�سي الرباط.
رقم السجل التجاري : 64434.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى أاية خم ة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئي2 مصلحة السجل التجاري

16 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
بيع األصل التجاري

ملف رقم : 22/ 222
ح اب رقم : 3924

ال5رف األول :
ب5اقة  رقم  كروج،  ح ن 
التعريف الوطنية : R100687 مغربي 

الجن ية.
ال5رف الثاني :

 ARTISANAL RESTAURATION
التجاري  السجل  رقم   SARL AU

. 22782
األصل التجاري : 103546.

العنوان : الرباط حي رياض تجزئة 
14 إقامة بدر متجر رقم 2 املخصص 

لألكالت الخفيفة وبيع األسماك.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
 (15( بالرباط إلى أاية خم ة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئي2 مصلحة السجل التجاري

6 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع غصل تجاري

ملف عدد : 1081/ 222
ح اب عدد : 3458

بتاريخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
يونيو  222   و28  يونيو  222   17
املسجل بمراكش بتاريخ 6 يوليو  222 
تمت عالمات التسجيل اآلتية سجل 
 اإليداع  27  -2228244- 222 
وصل   2 269 االستخالص  سجل 
 222  7678  249 رقم  غداء 
الشتوي  الواحد  عبد  ال يد  باع 
الوطنية  التعريف  لب5اقة  والحامل 
امل يرة  ب  القاطن   EE22736 رقم 
مراكش.  ،538 رقم  س،  حرف   1
الكائن  التجاري  األصل  جميع 
 ،538 رقم  س   1 امل يرة  بمراكش 
املسجل بالسجل التجاري تمت رقم 
املادية  عناصره  بجميع    22324

واملعنوية، بمبلغ 750.000 درهم.

فعلى دائني البائع املذكور غعاله غن 

يتقدموا بتعرضاتهم إلى ق م السجل 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 

النشر  تاريخ  يبتدئ من  داخل غجل 

األول وينتهي في اليو6 الخام2 عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئي2 كتابة الضبط

56 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

 إعالن عن تقديم غصل تجاري 

حصة في شركة

ملف عدد : 29 / 222

ح اب عدد : 3466

في مراكش  بمقت�سى عقد مؤرخ 

ومسجل بتاريخ  2 يونيو  222 قد6 

ال يد خليل حواش، الحامل لب5اقة 

.U 22422 التعريف الوطنية رقم

جميع األصل التجاري الكائن ب : 

شارع يعقوب املنصور، عمارة غحال6 

غ، ال5ابق األول، شقة رقم 1، مراكش 

الكيميائية  واملعد للتماليل ال5بية، 

املادية  عناصره  بجميع  والصناعية 

درهما   30.000 بمبلغ  واملعنوية، 

حصة في شركة البورتوار دار ال ال6 

 LABORATOIRE DAR ASSALAM

.SARL AU

غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

ق م  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 

اليو6  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخام2 عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئي2 كتابة الضبط

57 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بمراكش

تقديم غصل تجاري حصة في شركة

ملف عدد : 110/ 222

ح اب عدد : 3475

بمراكش  موثق  عقد  بمقت�سى 

يونيو  222 ومسجل بتاريخ  يو6 22 

قد6 ال يدان عبد  يوليو  222،   6

لب5اقة  الحامل  فاتحي،  الصادق 

 E577735 رقم  الوطنية  التعريف 

التجاري  السجل  في  واملسجل 

تمت  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

فاتحي،  غمين  وال يد   134858 رقم 

الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 

رقم EE273822 واملسجل في السجل 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 

تمت رقم 134860 لشركة قصاريات 

بلوس شركة ذات م ؤولية  الصفاء 

االجتماعي  مقرها  الكائن  ممدودة 

 2 رقم    98 مجموعة  بمراكش، 

في  شركة  علي،  بن  يوسف  سيدي 

طور التأسي2.

بجميع  التجاري  األصل  كل 

الكائن  واملعنوية،  املادية  عناصره 

 2 رقم    98 مجموعة  بمراكش، 

سيدي يوسف بن علي، الذي يتمثل 

نشاطه في منعش عقاري وذلك بثمن 

قدره 4.000.000 درهما.

غن  غعاله  املذكور  دائني  فعلى 

ق م  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 

اليو6  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخام2 عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني

عن رئي2 كتابة الضبط

58 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 بيع غصل تجاري 

ملف رقم : 111/ 222
ح اب عدد : 3477

بمقت�سى عقد مؤرخ في 11 مارس 
9 22 مسجل بمراكش بتاريخ فبراير 
مكدوري،  مممد  ال يد  باع   2222
 Y33151 الحامل الب5اقة الوطنية رقم
ملز6  الشويمات  بدوار  ال اكن 

القلعة، مراكش.
التجاري  األصل  من   22 مجموع 
الكائن بدفة وربع رقم 46/2 مراكش، 
املالب2  لبيع  ممل  عن  عبارة  وهو 
التجاري  بالسجل  واملقيد  الجاهزة 
من   94 92 رقم  تمت  بمراكش 
عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل 
املادية واملعنوية بثمن قدره 150.000 
درهم لل يد صديق الح ن، الحامل 

.Y99222 للب5اقة الوطنية رقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن  غعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  ق م 
التجارية بمراكش داخل غجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي 
في اليو6 الخام2 عشر )15) من نشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئي2 كتابة الضبط

59 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 بيع غصل تجاري 

ملف عدد : 2  / 222
ح اب عدد : 3478

بمقت�سى عقد مؤرخ 10 يناير 9 22 
مسجل بمراكش بتاريخ 13 يونيو 9 22 
رفيق موالي عبد  ال يد مممد  باع 
الوطنية  الب5اقة  الحامل  الوهاب، 
ال اكن ب يدي يوب   Y71655 رقم 

عرصة امل فيوي، رقم 16، مراكش.
التجاري  األصل  من   50 مجموع 
الكائن بدفة وربع رقم 46/2 مراكش، 
املالب2  لبيع  ممل  عن  عبارة  وهو 
التجاري  بالسجل  واملقيد  الجاهزة 
من  94 88 رقم  تمت  بمراكش 

عناصره  بجميع  اإليضاحي  السجل   
املادية واملعنوية بثمن قدره 150.000 
درهم لل يد صديق الح ن، الحامل 

.Y99222 للب5اقة الوطنية رقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن  غعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  ق م 
التجارية بمراكش داخل غجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي 
في اليو6 الخام2 عشر )15) من نشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئي2 كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع غصل تجاري
ملف عدد : 113/ 222

ح اب عدد : 3480
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
باعت  يوليو  222،  و5  يونيو   29
الحاملة  هيومي،  فيرونيك  ال يدة 
 ،E2 2864K التسجيل رقم  لب5اقة 
فمل  درب   3 بمراكش،  ال اكنة 
جون  وال يد  القصور،  الزفريتي 
الحامل لب5اقة التسجيل   مارك أو، 
 3 ال اكن بمراكش   ،E2 2862J رقم
درب فمل الزفريتي القصور باملشاركة 
التجاري  األصل  جميع  في  الفعلية 
الكائن بمراكش، 3 درب فمل الزفريتي 
أانو»  »دار  وامل مى  القصور، 
واملسجل  للضيافة،  كدار  وامل تغل 
باملحكمة التجارية بمراكش تمت رقم 
من السجل التمليلي وتمت   92322
رقم 2729 من السجل الترتيبي، وتمت 
التمليلي  السجل  من   92322 رقم 
وتمت رقم 2732 من السجل الترتيبي، 
بجميع عناصرها  في مشاركة فعلية، 
شركة  لفائدة  واملعنوية،  املادية 
م ؤولية  ذات  شركة   SB KSOUR
الكائن  الوحيد،  للشريك  ممدودة 
 3 رقم  بمراكش،  االجتماعي  مقرها 
درب فمل الزفريتي القصور، رغسمالها 
10.000 درهم، شركة في طور اإلنشاء، 

بثمن قدره 500.000 درهم.

فيرونيك  ال يدة  دائني  فعلى 

أو  مارك  جون  وال يد  هيومي 

البائعين املذكورين غعاله غن يتقدموا 
بتعرضاتهم إلى ق م السجل التجاري 

داخل  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

غجل يبتدئ من تاريخ النشر اإلعالن 

األول وينتهي في اليو6 الخام2 عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئي2 مصلحة كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع غصل تجاري

ملف عدد : 114/ 222

ح اب عدد : 3483

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

بوبكر  ال يد  باع  يوليو  222   5

الوطنية  للب5اقة  الحامل  عصاب، 
بمراكش،  ال اكن   B7 6422 رقم 

 2334 رقم  هللا  مع5ى  تجزئة 
التجاري  األصل  جميع  اسكجور، 

الكائن بمراكش املحل امل تخرج من 

تجزئة مع5ى هللا   2334 رقم  املنزل 

الخضر  لبيع  وامل تغل  اسكجور، 

باملحكمة  واملسجل  بالتق يط 

رقم  تمت  بمراكش  التجارية 

22248  من السجل التمليلي وتمت 
الترتيبي،  السجل  من   2222 رقم 

واملعنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

عصاب،  حبيبة  ال يدة  لفائدة 

ال اكنة بمراكش، تجزئة مع5ى هللا 
قدره  بثمن  اسكجور،   ،2334 رقم 

180.000 درهم.

فعلى دائني ال يد بوبكر عصاب 

يتقدموا  غن  غعاله  املذكور  البائع 
بتعرضاتهم إلى ق م السجل التجاري 

داخل  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  غجل 

األول وينتهي في اليو6 الخام2 عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئي2 كتابة الضبط

62 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
تقديم غصل تجاري حصة في شركة

ملف عدد : 115/ 222
ح اب عدد : 3487

 15 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يونيو  222 ومسجل بمراكش بتاريخ 
ال يدة  قدمت  يوليو  222   13
الحاملة  سناء  االسماعيلي  العلوي 
رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 
ن  ب  غسيف  وال اكنة   E372288
 PARMACIE لشركة  مراكش  س   4
 ISMAILIA MARCHE-ASSIF B
SARL AU شركة فرم�سي اسماعيلية 
ذات  شركة  ب  غسيف  مار�سي 
امل ؤولية املحدودة مل ؤول وحيد، 
الكائن مقرها االجتماعي في غسيف ب 

ن 4 س مراكش في طور التأسي2.
في  الكائن  التجاري  جميع األصل 
واملعد  مراكش  س   4 ن  ب  غسيف 
بالسجل  واملسجل  كصيدلية 
عناصره  بجميع   22998 التجاري 

املادية واملعنوية كمصة في الشركة.
فعلى دائني مقد6 الحصة املذكور 
إلى  بتصريماتهم  يتقدموا  غن  غعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  ق م 
التجارية بمراكش داخل غجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي 
في اليو6 الخام2 عشر )15) من نشر 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئي2 كتابة الضبط

63 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع غصل تجاري

ملف عدد : 116/ 222
ح اب عدد : 3497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ماي  222  و26  ماي  222   2 
ومسجل بمراكش بتاريخ فاتح يونيو 
باعت ال يدة عائشة مزواك   222 
الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحاملة 
بزنقة  وال اكنة   BE 9292 رقم 
امل تشفى رياض املخى رقم 3 مراكش 
لب5اقة  الحامل  لل يد شهيبي مراد 

 E232677 رقم  الوطنية  التعريف 

 130 رقم  سوس  غهل  درب  سكناه 

 مراكش األصل التجاري الكائن رقم 3 

امل تشفى  درب  مو�سى  عرصة 

شقة مفروشة  مراكش واملعد لكراء 

بمراكش  التجاري  بالسجل  واملقيد 

اإليضاحي  السجل  من    27694

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بثمن إجمالي قدره 100.000 درهم.

غعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

ق م  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  غن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل غجل يبتدئ من تاريخ 

اليو6  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخام2 عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئي2 كتابة الضبط

64 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت غصل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 85/ 222

كتابة  مصلحة  رئي2  يعلن 
ب5نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   غنه 
22 دي مبر 2222 باع ال يد كارميلو 
لب5اقة  الحامل  خيمينو،  بينول 
وال اكن   K229297Q اإلقامة رقم 
ب5نجة 97 إقامة ريان، شارع مممد 
11 واملسجل  01 رقم  بن عبد هللا ط 
بالسجل التجاري ب5نجة تمت رقم 
التجاري  األصل  جميع   ،9   8
الفينيقيين،  زنقة  ب5نجة  الكائن 
ال5ابق األر�سي، ممل  إقامة البركة، 
 CABINET شركة  لفائدة   ،7 رقم 
 DENTAIRE AL MAARI SARL AU
ب5نجة  التجاري  بالسجل  املسجلة 
تمت رقم 76269 في شخص ممثلها 
األصل  قيمة  وحددت  القانوني، 
التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي 

قدره 750.000 درهم.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقد6 بكتابة الضبط بهذه املحكمة 
15 يوما ابتداء من تاريخ  داخل غجل 
 84 للفصل  طبقا  الثاني   النشر 

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئي2 كتابة الضبط

37 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32224 

ح اب رقم : 14581

عقد تقدمة

والحامل  إفي2  عمر  ال يد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 

للشخص  ممثل  بصفته   BJ78137

ال5بيعي ومسجل بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تمت رقم 279624.

والحامل  املنوك  غيوب  ال يد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 

BH506865 بصفته ممثل للشخص 

ال5بيعي ومسجل بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تمت رقم 279626.

بصفتهما م يران لشركة في طور 

التكوين : مخبزة حلويات نفال شركة 

ذات امل ؤولية املحدودة.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيا6  تم 

نفال  حلويات  مخبزة  لشركة 

املحدودة  امل ؤولية  ذات  شركة 

 BOULANGERIE PATISSERIE

االجتماعي  مقرها   NAVAL SARL

محج ادري2 الحارتي  بالدار البيضاء 

رقم 575.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غصول  عناصر  بجميع  غعاله 

وخصو6 األصل التجاري للشخصين 

ال5بيعيين وبذلك تصبح الشركة هي 

ابتداء  بها  امل اهم  للعناصر  املالكة 

من يو6 تسجيلها في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  حال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

محج ادري2 الحارتي  بالدار البيضاء 
رقم 575 واملسجل بالسجل التجاري 

 279624 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

و279626.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  )مكتب 

عشر  غجل خم ة  داخل  البيضاء) 

يوما املوالي للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32228 

ح اب رقم :  429 

عقد تقدمة

الحامل  ربيع  بوشعيب  ال يد 

 BJ103467 رقم  الوطنية  للب5اقة 

ال5بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 315350 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيا6  تم 

 RABYA CONSTRUCTION لشركة 

شركة   INDUSTRIELLE SARL AU

بشريك  ممدودة  م ؤولية  ذات 

وحيد مقرها االجتماعي سيدي مومن 

شارع موالي هشا6 زنقة 18 رقم 7.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.



17557 الجريدة الرسميةعدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222) 

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

شارع  مومن  سيدي  البيضاء  بالدار 
موالي هشا6 زنقة 18 رقم 7.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 315350.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32232 

ح اب رقم : 14617

عقد تقدمة

الحامل  ح ن  برعم  ال يد 

.BL63883 للب5اقة الوطنية رقم

الحامل  مص5فى  برعم  ال يد 

 BL6 798 رقم  الوطنية  للب5اقة 

ال5بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالسجل  ومسجل 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

م ير  وبصفته   444278/444282

وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

 LA SOCIETE IMMOBRILLIANT

ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة 

ب  االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

147 شارع املقاومة إقامة افا ال5ابق  

2 شقة 22 الدار البيضاء.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

املقاومة  شارع   147 البيضاء  بالدار 

إقامة افا ال5ابق 2 شقة 22.
التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

.444282/444278

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32238 

ح اب رقم : 44688

عقد تقدمة

ال يد كريم دحو الحامل للب5اقة 

.BE222449 الوطنية رقم

الحامل  دحو  مممد  ال يد 

 W800884 رقم  الوطنية  للب5اقة 

ال5بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالسجل  ومسجل 

رقم تمت  البيضاء   بالدار 

م ير  وبصفته   322264-322262

وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

CHEF DU MAJORELLE شركة ذات 

وحيد  بشريك  ممدودة  م ؤولية 

مقرها االجتماعي ب زنقة الحاج عمار 

الريفي رقم 61 الدار البيضاء.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
 61 ب زنقة الحاج عمار الريفي رقم 

الدار البيضاء.
التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم تمت  البيضاء   بالدار 

.322264-322262
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32244 
ح اب رقم :  469 

عقد تقدمة
والحامل  إفي2  عمر  ال يد 
 BJ78137 رقم  الوطنية  للب5اقة 
ال5بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 279624.
في  لشركة  وحيد  م ير  بصفته 
طور التكوين : مخبزة حلويات غمانض 
شركة ذات امل ؤولية املحدودة وذات 

الشريك الوحيد.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
شركة  غمانض  حلويات  مخبزة 
وذات  املحدودة  امل ؤولية  ذات 
 BOULANGERIE الوحيد  الشريك 
 PATISSERIE AMANDE SARL AU
البيضاء  بالدار  االجتماعي  مقرها 

22  زنقة ابن حاز6 كوسموس 3.
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
زنقة ابن حاز6    22 بالدار البيضاء 
بالسجل  واملسجل   3 كوسموس 
رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.279624
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  )مكتب 
عشر  غجل خم ة  داخل  البيضاء) 

يوما املوالي للنشرة الثانية.
النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32246 
ح اب رقم : 14705

عقد تقدمة
ال يد منار غيوب الحامل للب5اقة 

.BE357010 الوطنية رقم
الحامل  انديف  ياسين  ال يد 
 BK327963 رقم  الوطنية  للب5اقة 
ال5بيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
التجاري  بالسجل  ومسجل 
رقم تمت  البيضاء   بالدار 
م ير  وبصفته   337742-337742

وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
 LA SOCIETE CYCLO MODE
م ؤولية  ذات  شركة   SPORT
مقرها  وحيد  بشريك  ممدودة 
االجتماعي ب 22  مكرر شارع الحزا6 

الكبير حي املحمدي الدار البيضاء.
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.



عدد 5678 - 16 ممر6 1443 )22 غأ 25  222)الجريدة الرسمية   17558

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

ب 22  مكرر شارع الحزا6 الكبير حي 

املحمدي الدار البيضاء.

التجاري  بالسجل  واملسجل 

رقم تمت  البيضاء   بالدار 

.337742-337742

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32248 

ح اب رقم : 14718

عقد تقدمة

الحاملة  املنضري  ملياء  ال يدة 

.D92472 للب5اقة الوطنية رقم

بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 303070 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيا6  تم 

 LA SOCIETE PHARMACIE لشركة

ذات  شركة   LUXEMBOURG

وحيد  بشريك  ممدودة  م ؤولية 

مقرها االجتماعي ب تجزئة ياسمينة 

تجزئة 24 باشكو الدار البيضاء.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
ياسمينة  تجزئة  البيضاء  بالدار 

تجزئة 24 باشكو.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 303070.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32222 
ح اب رقم : 14741

عقد تقدمة
ال يد عبد الرحيم كنودة الحامل 

.BE838308 للب5اقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تمت رقم 371388 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
ذات  شركة   FIDUKEN SARL AU
وحيد  بشريك  ممدودة  م ؤولية 
مقرها االجتماعي ب 10 شارع الحرية 

ال5ابق 3 رقم 5.
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

الحرية  شارع   10 البيضاء  بالدار 
ال5ابق 3 رقم 5.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 371388.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32268 

ح اب رقم :  496 

عقد تقدمة

موالي  االدري�سي  جمالي  ال يد 

الوطنية  للب5اقة  الحامل  الفاضل 
.B186084 رقم

بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 399726 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

شركة   OFFICIUM CHOP SARL

بشريك  ممدودة  م ؤولية  ذات 

وحيد مقرها االجتماعي ب 641 شارع 

مممد الخام2 الدار البيضاء.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن   التجاري  األصل  من  الشركة 

مممد  شارع   641 البيضاء  بالدار 

الخام2.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 399726.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32272 

ح اب رقم : 4979 

عقد تقدمة

الحاملة  اجباير  غسماء  ال يدة 

.BK23768  للب5اقة الوطنية رقم

بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 408104 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE AHL LOGHLAM

م ؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  وحيد  بشريك  ممدودة 

االجتماعي ب سال6 2  طرانش C رقم 

380 اهل الغال6 الدار البيضاء.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

 C طرانش    2 سال6  البيضاء  بالدار 

رقم 380 اهل الغال6.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 408104.
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تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32278 
ح اب رقم : 15013

عقد تقدمة
ال يدة العمراني جميلة الحاملة 

.FE2294 للب5اقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء وبصفته م ير وحيد لشركة 

في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
م ؤولية  ذات  شركة   LEAM BIO
مقرها  وحيد  بشريك  ممدودة 
الخير رقم  االجتماعي ب تجزئة بالد 
13 ال5ابق األول شارع مممد بوزيان  

الدار البيضاء.
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
بالدار البيضاء تجزئة بالد الخير رقم 
13 ال5ابق األول شارع مممد بوزيان.

وأير املسجل بالسجل التجاري.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32284 

ح اب رقم : 22 2 

عقد تقدمة

الحامل  لوزة  االله  عبد  ال يد 

.BH84227 للب5اقة الوطنية رقم

بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 9242 4 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE ZEROUAL ZIYANI

م ؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  وحيد  بشريك  ممدودة 

 8 املدخل   6 االجتماعي ب مجموعة 

رقم 74 انا�سي A L الدار البيضاء.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

بالدار البيضاء مجموعة 6 املدخل 8 

.A L رقم 74 انا�سي

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 9242 4.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32292 
ح اب رقم : 29 2 

بيع غصل تجاري
 BANK OF AFRICA فوتت شركة
تمت  التجاري  بالسجل  املسجلة 
شارع   140 والكائنة ب   27 29 رقم 

الح ن الثاني الدار البيضاء.
 BMCE CACH شركة  لفائدة 
تمت  التجاري  بالسجل  املسجلة 
رقم 99 342 والكائنة ب 140 شارع 

الح ن الثاني الدار البيضاء.
مجموع األصل التجاري املتواجد 
مممد  شارع  زاوية  البيضاء  بالدار 

صدقي وشارع الغابون.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خم ة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئي2 كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32282 
ح اب رقم :  2 2 

بيع غصل تجاري
فوت ال ادة ورثة ال يد سيدي 

مممد االدري�سي العلمي وهم :
الحاملة  الجامعي  نجاة  ال يدة 
 B418417 لب5اقة التعريف الوطنية
االدري�سي  سناء  اللة  ال يدة 
التعريف  لب5اقة  الحاملة  العلمي 

.B469227 الوطنية
العلمي  االدري�سي  فاروق  ال يد 
الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 

.B57883
 LAMEDICALE شركة  لفائدة 
الكائن   PHARMACIE SARL AU
سيدي  زاوية  ب  االجتماعي  مقرها 
مومن وزنقة سومية إقامة شهرزاد 3 
النخيل الدار   22 ال5ابق الرابع رقم 
التجاري  بالسجل  املسجلة  البيضاء 

رقم 227 49.

املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 PHARMACIE امل ماة  لصيدلية 
بالدار  املتواجد   ERNEST RENAN
االكراد  احمد  زنقة   34 ب  البيضاء 
الوازي2 واملسجل بالسجل التجاري 

رقم 292638.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خم ة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئي2 كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32286 
ح اب رقم : 15148

عقد تقدمة
الحامل  افقير  سمير  ال يد 

.BJ 986 2 للب5اقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تمت رقم 26 369 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
 STE GRANDE PHARMACIE
ذات  شركة   ARAFAT SARL AU
وحيد  بشريك  ممدودة  م ؤولية 
 6 إقامة   1 ب  االجتماعي  مقرها 

مجموعة 11 مديتي الدار البيضاء.
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
مجموعة   6 إقامة   1 بالدار البيضاء 

11 مدينتي.
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واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 26 369.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32292 

ح اب رقم : 2224 

تفويت حق الكراء

باع ال يد مممد بن عياد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 

يوسف  ال يد  لفائدة   B135030

التعريف  لب5اقة  الحامل  الروحي 

.PB92232 الوطنية رقم

عن  عبارة  هو  الذي  الكرء  حق 

ممل لبيع الفواكه الجافة والخضر 

ب  واملتواجد  بالتق يط  الجافة 

حي عمر ابن الخ5اب  الدار البيضاء 
وأير مسجل   36 ممل رقم   18 زنقة 

بالسجل التجاري.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خم ة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئي2 كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32296 

ح اب رقم : 2272 

عقد تقدمة

الصقلي  إبراهيم  شريف  ال يد 

رقم  الوطنية  للب5اقة  الحامل 

.B228728

بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 94 439 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
 LA SOCIETE SK SIGNATURE
م ؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مقرها  وحيد  بشريك  ممدودة 
الدار  شالة  زنقة   8 ب  االجتماعي 

البيضاء.
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

بالدار البيضاء 8 زنقة شالة.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 94 439.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 32298 
ح اب رقم : 2287 

عقد تقدمة
ال يدة نعيمة الفشتالي الحاملة 

.C  2349 للب5اقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تمت رقم 223262 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
ذات  شركة   PAHRMACIE BAHJA
وحيد  بشريك  ممدودة  م ؤولية 
  3 - 29 مقرها االجتماعي ب رقم 
الدار  الشق  عين   135 رقم  زنقة 

البيضاء.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
زنقة    3 - 29 رقم  البيضاء  بالدار 

رقم 135 عين الشق.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 223262.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130300
ح اب رقم : 15314

عقد تقدمة
الحامل  ادا6  الراي2  ال يد 

.BE6249 2 للب5اقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تمت رقم 922 36 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
 SOCIETE SIGMARAIS SARL
ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة   AU
ب  االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 
 22 رقم   1 الرباح زاوية زنقة  تجزئة 

وزنقة 2 الرقم 6 /4 .
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 

زاوية  الرباح  تجزئة  البيضاء  بالدار 
زنقة 1 رقم 22 وزنقة 2 الرقم 6 /4 .

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 922 36.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 32322 

ح اب رقم :  232 

عقد تقدمة

الحاملة  الراي2  زينب  ال يدة 

.BE694222 للب5اقة الوطنية رقم

بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 

بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 

البيضاء تمت رقم 328922 وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :

تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 

 SOCIETE RAISAPHARM SARL

ممدودة  م ؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك وحيد مقرها االجتماعي ب 22 

شارع املهدي بن بركة العنك.

تم امل اهمة في الشركة املذكورة 

غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 

ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
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 توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
بن   مهدي  شارع   22 البيضاء  بالدار 

بركة العنك.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 328922.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

26 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130304
ح اب رقم : 2328 

عقد تقدمة
الحاملة  العراقي  حكيمة  ال يدة 

.B282  3 للب5اقة الوطنية رقم
بصفته ممثل للشخص ال5بيعي 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء تمت رقم 86292  وبصفته 

م ير وحيد لشركة في طور التكوين.
خصائصها كالتالي :

تم تصريح على ما يلي :
تم القيا6 بتقدمة طبيعية لشركة 
 SOCIETE PHARMACIE OULMES
ذات  شركة   CASA SARL AU
وحيد  بشريك  ممدودة  م ؤولية 
شارع  زاوية   2 ب  االجتماعي  مقرها 

أاندي وشارع يعقوب املنصور.
تم امل اهمة في الشركة املذكورة 
غعاله بجميع عناصر غصول وخصو6 
ال5بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
امل اهم بها ابتداء من يو6 تسجيلها 

في السجل التجاري.
من  امل تفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها غيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  من  الشركة 
زاوية شارع أاندي   2 بالدار البيضاء 

وشارع يعقوب املنصور.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 
البيضاء تمت رقم 86292 .

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئي2 كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130314
ح اب رقم : 2449 
تفويت غصل تجاري

الكابوس  املحفوظ  ال يد  فوت 
الوطنية  التعريف  لب5اقة  الحامل 
لفائدة ال يد ل5في   B322629 رقم
التعريف  لب5اقة  الحامل  مؤذن 

 .BJ 9  29 الوطنية رقم
املعد  التجاري  األصل  مجموع 
البيضاء  بالدار  واملتواجد  ملخبزة 
 6 رقم   87 بلوك  البرنو�سي  سيدي 
واملسجل بالسجل التجاري تمت رقم 

.2 9266
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خم ة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئي2 كتابة الضبط

28 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130316
ح اب رقم : 15476
تفويت غصل تجاري

الرزاق  عبد  الهالك  ورثة  فوت 
الديوري وهم ال ادة نعيمة الح ني 
/ يوسف  / سامية الديوري  الصقلي 
لفائدة  الديوري  الغالي   / الديوري 

ال يد علي شريف جرمون.
املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 PHARMACIE امل ماة  لصيدلية 
DU PORT واملتواجد بالدار البيضاء 
سابقا غصبح يممل حاليا رقم   4 9

357 شارع ال5اهر العلوي.

واملسجل بالسجل التجاري تمت 
رقم 37282 .

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خم ة  غجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئي2 كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار م تخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في غصل تجاري
ملف البيع عدد : 66/ 222

ح اب عدد : 2282
حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ بلخيري مممد، املوثق بوجدة 
مسجل   ،22 3 غأ 25   16 بتاريخ 
 ،22 3 غأ 25   29 بوجدة بتاريخ 

باع ال يدان :
بوجدة،  ال اكن  خالد،  براجع 

شارع مممد الخام2، رقم 262 ؛
بوجدة،  ال اكن  ادري2،  براجع 

بنف2 العنوان.
لل يدين :

براجع عبد هللا، ال اكن بوجدة، 
شارع غحمد بوشيخي رقم 29  ؛

بوجدة،  ال اكن  هاشم،  براجع 
شارع غحمد بوشيخي رقم 29 .

املتمثلة  جميع حقوقهم املشاعة 
في  لهم  اململوكة  جزءا     2/28 في 
بيع  في  امل تغل  التجاري  األصل 
زنقة  بوجدة،  الكائن  العقاقير، 
مقيد  الغير   ،13 رقم  البيضاء  الدار 
بالسجل التجاري بثمن إجمالي قدره 

500.000 درهم.
املحكمة  غما6  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل غجل غقصاه 
املوالية  يوما   (15( عشر  خم ة 
للنشرة الثانية ت5بيقا للمادة 84 من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئي2 مصلحة كتابة الضبط

49 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار م تخرج عقد بيع حقوق 

مشاعة في غصل تجاري
ملف البيع عدد : 67/ 222

ح اب عدد :  228
حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ بلخيري مممد، املوثق بوجدة 
مسجل   ،22 4 غكتوبر  فاتح  بتاريخ 
بوجدة بتاريخ 7 غكتوبر 4 22، باعت 

ال يدة :
بوجدة،  ال اكنة  حياة،  براجع 
 ،11 ب  بوترفاس  تجزئة  بوقنادل، 

رقم 13.
لل يدين :

براجع عبد هللا، ال اكن بوجدة، 
شارع غحمد بوشيخي رقم 29  ؛

بوجدة،  ال اكن  هاشم،  براجع 
شارع غحمد بوشيخي رقم 29 .

املتمثلة  جميع حقوقهم املشاعة 
في  لها  اململوكة  جزءا     2/7 في 
بيع  في  امل تغل  التجاري  األصل 
زنقة  بوجدة،  الكائن  العقاقير، 
مقيد  الغير   ،13 رقم  البيضاء  الدار 
بالسجل التجاري بثمن إجمالي قدره 

22.222  درهم.
املحكمة  غما6  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة داخل غجل غقصاه 
املوالية  يوما   (15( عشر  خم ة 
للنشرة الثانية ت5بيقا للمادة 84 من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئي2 مصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار م تخرج عقد بيع غصل 

تجاري
ملف البيع عدد : 69/ 222

ح اب عدد : 2292
بمقت�سى عقد رسمي حرره األستاذ 
بتاريخ  بوجدة  املوثق  الواح،   حمزة 
28 يونيو  222، مسجل بوجدة، باع 

ال يد :
رشيد البيضاوي، ال اكن بوجدة، 

زنقة غبوظبي رقم 30، حي امل يرة.
لل يد :
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بفرن ا،  ال اكن  نبيل،  دخي�سي 

فرحاوي،  جمال  بال يد  ممثال 

تجزئة  ملحلة،  ظهر  بوجدة  ال اكن 

ال ال6، الزنقة غ 57 رقم 62.

امل تغل  التجاري  األصل  جميع 

ملقهى، والكائن بوجدة، رقم 8، تجزئة 

الغير  طريق عوينت ال راق،  لعلج، 

مقيد بالسجل التجاري بثمن إجمالي 

قدره 800.000 درهم.

املحكمة  غما6  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل غجل غقصاه 

املوالية  يوما   (15( عشر  خم ة 

للنشرة الثانية ت5بيقا للمادة 84 من 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئي2 مصلحة كتابة الضبط

51 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع الحق في الكراء

ملف رقم  34/222

املنجز  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

االدري�سي  الدين  ذ.ح ا6  من طرف 

كنون بتاريخ 7 و11 يونيو  222، باع 

ال ادة :

الحامل  الل5يف،  عبد  بي5اري 

ال اكن   D556554 رقم  ب.ت.و 

ب.6.ع   3 الشقة   A5 األمل  عمارة 

مكناس ؛

الحامل ب.ت.و  عثمان،  بي5اري 

رقم D792472 ال اكن عمارة األمل 

A5 الشقة 3 ب.6.ع مكناس ؛

ب.ت.و  الحامل  عادل،  بي5اري 

رقم D263962 ال اكن عمارة األمل 

A5 الشقة 3 ب.6.ع مكناس ؛

ب.ت.و  الحاملة  سناء،  بي5اري 

رقم  D26889 ال اكنة عمارة األمل 

A5 الشقة 3 ب.6.ع مكناس ؛

وال يدة بن بيضاء نزهة، الحاملة 

ال اكنة   D4 2932 رقم  ب.ت.و 

ب.6.ع   3 الشقة   A5 األمل  عمارة 

مكناس ؛

املنخنتر،  املجيد  عبد  لل يد 

 ،D224629 رقم  ب.ت.و  الحامل 

وان2  لشركة حكيم  م يرا  بصفته 

شركة ممدودة   HAKIM ET ANAS

درهم   800.000 امل ؤولية رغسمالها 

مكيلد  بني  زنقة  االجتماعي  مقرها 

مكناس واملسجلة بالسجل التجاري 

ملكناس تمت رقم 9777 .

التجاري  للممل  الكراء  في  الحق 

خلدون  بن  زنقة   68 برقم  الكائن 

بالسجل  مقيد  والغير  مكناس 

بثمن  قيمته  تمديد  وتم  التجاري 

إجمالي قدره 400.000 درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  غن توضع 

التجارية بمكناس داخل غجل خم ة 

صدور  تاريخ  من  يوما   (15( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة األولى
رئي2 كتابة الضبط

املحكمة التجارية بمكناس

2 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
رقم 4000/ 222

شركة التجهيز والتنمية للشمال 

RC15455 سيبرونور

وحصة النصف في شركة برادرز 

RC22427

تعيين مصفي لشركة سيبرونور 

وحصة النصف في شركة برادرز 

بروموسيون

يعلن ال يد رئي2 مصلحة كتابة 

بفاس التجارية  باملحكمة   الضبط 

غنه :

بتاريخ 16 غكتوبر 2222 صدر غمر 

قضائي تمت رقم 28   في امللف رقم 

بتعيين  ق�سى   2222/8 23/  28

ال يد عبد الل5يف ال الوي مصفيا 

النصف  وحصة  سيبرونور  لشركة 

التي تملكها شركة سيبرونور في شركة 

ملف  له  فتح  بروموسيون  برادرز 

تنفيذي رقم 34  / 2222/822 وتم 

إشهاره بالجريدة الرسمية تمت رقم 

5654 صفمة 5431 بتاريخ 10 مارس 

يونيو  222   3 إال غنه وبتاريخ   222 

ال يدة  عن  جديدين  غمرين  صدر 

رئي ة املحكمة التجارية بفاس ق�سى 

الل5يف  عبد  املصفي  باستبدال 

ال الوي بال يد ادري2 برني مصفيا 

غعاله  املذكورتين  للشركتين  جديدا 

له  املخولة  اإلجراءات  بكافة  للقيا6 

قانونا، وتم نشره بالجريدة الرسمية 

  3222 صفمة   2669 عدد  تمت 

بتاريخ 23 يونيو  222.

يوليو  222 صدر غمر   29 بتاريخ 

قضائي عن ال يدة رئي ة املحكمة 

التجارية بفاس ق�سى بتعيين الخبيرة 

ال يد  عن  بدال  بريشة  شهرزاد 

ادري2 برني للقيا6 باملهمة املحددة في 

املقرر ال ابق.
عن رئي2 كتابة الضبط

إمضاء : هشا6 الصباحي

13

املحكمة  اإلبتدائية بالجديدة 
ملف عدد : 2 / 222

ح اب رقم : 9933 

إعالن عن بيع غصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

فبراير  222 ومسجل بتاريخ 9    26

العياش�سي  ال يد  باع  مارس  222 

التعريف  لب5اقة  الحامل  بشيكر 

إلى ال يد   B292 72 الوطنية عدد 

لب5اقة  الحامل  الهاللي  بن  غيوب 

 M442467 عدد  الوطنية  التعريف 

املسجل  التجاري  األصل  مجموع 

 10318 عدد  التجاري  بالسجل 

 MAGASIN AU RDC. الكائن  

 KISSARIAT WAD EDDAHAB

N° 6 EL JADIDA املزاول فيه نشاط 

 MD DE MERCERIE DE QUALITE

الشروط  ح ب  وذلك   FINE

والكيفية املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 

باملحكمة اإلبتدائية  بكتابة الضبط  

من  يوما   15 غجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

اإلعالن الثاني
املشرف على  مصلحة السجل التجاري

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 8 / 222

ح اب رقم : 22693

اعالن عن بيع   غصل تجاري 
في مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ ومسجل  ماي  222   26   

باع ال يد بوشعيب   4 يونيو  222 

التعريف  للب5اقة  الحامل  م وكي 

الى   M40068 رقم  الوطنية 

الحاملة  الصغير  نعيمة  ال يدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لب5اقة 

االصل  مجموع   ،M286732

رقم  التجاري  السجل  ذو  التجاري 

 7RUE TRII  : ب  الكائن   ،246 2

.PROLONGEE EL JADIDA

 MD« نشاط  فيه  املزاول 

.»D’EPICERIE EN DETAIL

والكيفية  الشروط  وذلك ح ب 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فان  وعليه 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   15 غجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل التجاري

5مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 22/ 222

ح اب رقم : 38279

اعالن عن تقديم غصل تجاري 

كمصة في شركة 

إيناس  ال يد   : األول  ال5رف 

التعريف  ب5اقة  رقم  بن عيد 

الوطنية: A242 24 مغربي الجن ية.
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شركة  : الثاني  ال5رف 

 PHARMACIE INES DES

م يرها   HOPITAUX SARL AU

مغربي  بن عيد  إيناس   : القانوني 

الجن ية. 

مقرها االجتماعي : زنقة ابن رشد، 

بيبينيار، سال.

االصل التجاري : صيدلية.

العنوان : زنقة ابن رشد، بيبينيار، 

سال.

/6836  : التجاري  السجل  رقم 

سال.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

ب ال إلى أاية خم ة عشر )15) يوما 

من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئي2 مصلحة السجل التجاري

137 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع األصل التجاري

ملف رقم  13/222

ح اب رقم : 13087

طرف  من  ممرر  عقد  بمقت�سى 

بهيئة  مما6  بنيميا  لح ن  األستاذ 

باع  يوليو  222   13 بتاريخ  الرباط 

ال يدان :

ل  الحامل  الجوهري  مممد 

.X33646 ب.ت.و رقم

عبد ال ال6 الجوهري الحامل ل 

.X4 372 ب.ت.و رقم

الحامل  بورهوب  عمر  لل يد 

األصل   X301886 رقم  ب.ت.و  ل 

شارع ابن سينا   : التجاري الكائن ب 

واملسجل  الخمي ات،   232 رقم 

بالسجل التجاري تمت رقم 96 42 

االبتدائية  باملحكمة  و98 42 

بالخمي ات، بجميع عناصره املادية 

 600.000 بثمن  واملقدر  واملعنوية 

درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  غن توضع 
غجل  داخل  بالخمي ات  االبتدائية 
تاريخ صدور  من  يوما  خم ة عشر 

النشرة الثانية.
اإلعالن الثاني

عن رئي2 مصلحة كتابة الضبط

138 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخمي ات
بيع األصل التجاري

ملف رقم : 15/ 222
ح اب رقم : 13146

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
مممد  ال يد  باع  يوليو  222   26
 : رقم  ب.ت.و  ل  الحامل  العفير 
هرناف  مروة  لل يدة   A357368
 AE36518  : الحاملة ل ب.ت.و رقم 
حي   : ب  الكائن  التجاري  األصل 
االندل2 رقم 330 بتيفلت، وامل تغل 
واملسجل  »االن5الق»  ألجل صيدلية 
بالسجل التجاري تمت رقم 32398 
بالخمي ات،  االبتدائية  باملحكمة 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

واملقدر بثمن 222.222 درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  غن توضع 
غجل  داخل  بالخمي ات  االبتدائية 
تاريخ صدور  من  يوما  خم ة عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئي2 مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة السجل التجاري
ملف عدد : 22/ 222

ح اب خصو�سي : 4010
تفويت غصل تجاري

تجاري  غصل  لبيع  عقد  بموجب 
املؤرخ في 11 يوليو 7 22.

الع اوي  مممد  ال يد  باع 
األصل  كافة   JE78678 رقم  وطنيته 
بلوك   1 التجاري للممل الكائن برقم 
د حي ودادية املوظفين تيزنيت وامل مى 
رقم  تمت  واملسجل  غالسكا»  »مقهى 

و9668   الترتيبي  بالسجل   722

بالسجل  التمليلي  السجل  من 

بتزنيت  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

رقم  وطنيته  ممبوب  مممد  لفائدة 

.B358684

املادية واملعنوية  بجميع عناصره 

قدره  إجمالي  بثمن  قو6  والذي 

170.000 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشر  الخم ة  غجل  داخل  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية  يوما   (15(

طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية

تمت جميع التمفظات.

عن رئي2 مصلحة كتابة الضبط

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

شعبة السجل التجاري

ملف عدد : 22مكرر/ 222

ح اب خصو�سي : 4010

تفويت غصل تجاري

تجاري  غصل  هبة  عقد  بموجب 

املؤرخ في 26 غبريل  222.

صالحي  الح ن  ال يد  وهب 

JE160346 كافة نصيبه  وطنيته رقم 

إشاعة في األصل التجاري ملحل بيع 

بال يارات  الخاصة  الغيار  ق5ع 

01 عمارة  1 تجزئة جعا  الكائن برقم 

افراك  القيروان  شارع  اكجضاض 

  7792 تيزنيت واملسجل تمت رقم 

بالسجل  التمليلي  السجل  من 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتزنيت 

رقم  وطنيته  صالحي  ح ن  لفائدة 

.JE2 2 94

املادية واملعنوية  بجميع عناصره 

قدره  إجمالي  بثمن  قو6  والذي 

100.000 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشر  الخم ة  غجل  داخل  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية  يوما   (15(

طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
تمت جميع التمفظات.

عن رئي2 مصلحة كتابة الضبط

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن تقديم غصل تجاري

 حصة في شركة

يعلن رئي2 مصلحة كتابة الضبط 

غنه  بورزازات،  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ ممرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 15 فبراير  222، ومسجل بورزازات 

ال يد  قد6  ماي  222   17 بتاريخ 

التجاري،  األصل  مرزوكي  مممد 

موالي  شارع   188 برقم  الكائن 

بورزازات  املقاومة  حي  ال5اهر 

التجاري  بالسجل  واملسجل 

 8222 عدد  تمت  املحكمة  بهذه 

.ETMEL SARL شركة  في  حصة 

وبناء عليه فإن جميع التعرضات 

)مكتب  الضبط  بكتابة  تقد6 

غجل  داخل  التجاري  السجل 

الثانية. للنشرة  املوالية  يوما   15

النشرة الثانية
رئي2 مصلحة كتابة الضبط 

68 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات

إعالن عن بيع غصل تجاري

يعلن رئي2 مصلحة كتابة الضبط 

غنه  بورزازات،  االبتدائية  باملحكمة 

ماي  بمقت�سى عقد ممرر بتاريخ 26 

بتاريخ بورزازات  ومسجل   ،222  

فوت يونيو  222   6  
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ال يد الح ن الحر لل يد مممد   

م كور، جميع األصل التجاري املعد 

لبيع األحذية، والكائن ب : حي سيدي 

ح اين بورزازات واملسجل بالسجل 

عدد  تمت  املحكمة  بهذه  التجاري 

26328 وذلك بجميع عناصره املادية 

واملعنوية.

وبناء عليه فإن جميع التعرضات 

تقد6 بكتابة الضبط بهذه املحكمة 

)مكتب السجل التجاري داخل غجل 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

رئي2 مصلحة كتابة الضبط 

69 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن احمد
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 04/ 222

كتابة  مصلحة  رئي2  يعلن 
بابن  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تقديم  عقد  بمقت�سى  غنه   ، غحمد 
ماي   4 في  املؤرخ  التجاري  األصل 
الجوهري  قد6 ال يد زكرياء   222 
 LABORATOIRE BEN للشركة 
 AHMED AMZAB D’ANALYSES
جميع   MEDICALES SARL AU

األصل التجاري الكائن 38مكرر 2 
زنقة الشيخ شعيب درب �سي لح ن 

ابن غحمد، والذي هو عبارة عن مختبر 

للتمليالت ال5بية، وقد قو6 في مبلغ 

درهم وذلك بناء   738800.00 قدره 

املسجل  الح ابات  خبير  تقرير  على 

بالسجل التمليلي بالسجل التجاري 

.6164 عدد  تمت  غحمد  بابن 

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

15 يوما املوالية للنشرة  تقد6 داخل 

الثانية.

النشرة الثانية

70 مكرر
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