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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم لالسلطات املسندة إليهم.
لال تتحمل اإلدارة أية مسؤللية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

مكتب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م
رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، تمارة

الهاتف : 48.)25.37.64.4

الفاكس : 25.37.64.47.64

START CONSTRUCTION
SARL AU

ش.م.م حات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 136 الطابق 

الثاني شقة رقم 4 شارع القاهرة 

كومطراف 1، تمارة

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   (2(( يونيو   ((

 START CONSTRUCTION شركة 

حات املسؤللية املحدلدة   SARL AU

تحمل  لالتي  الوحيد  الشريك  حات 

اوخصائص التالية :

 START  : التسمية 

.CONSTRUCTION SARL AU

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
 122.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.

الهدف االجتماعي : منعش عقاري.

املختلفة  األشغال  في  مقالل 

لأشغال البناء.

الشركاء : عبد امل يد مامو 1222 

حصة.

: عبد امل يد مامو مسير  التسيير 

للشركة.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سنة كل  من  ديسمبر   31  إلى 

ما عدا السنة األللى تبتدئ من تاريخ 

التس يل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالس ل التجاري باملحكمة التجارية 

بتمارة تحت رقم 136765.

1 P

PERMA-LAC

تأسيس شركة
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

اوحنصالي  الزهراء  فاطمة  األستاحة 

موثقة بالرباط، بتاريخ 6 يونيو ))2) 

مسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

محدلدة لشريك لحيد املسماة :

طبقا   PERMA-LAC SARL AU

لالتي   5-96 القانون رقم  ملقتضيات 

تحمل املميزات التالية :

 PERMA-LAC SARL  : التسمية 

AU

هدف الشركة : أنشطة فالحية.

زنقة ضاية   ،6  : االجتماعي  املقر 

 ،16 شقة رقم  الطابق الرابع،  عوا، 

أكدال، الرباط.

انطالقا من يوم  سنة،   99: املدة 

إنشائها ما عدا حالة الفسخ املبكر.

رأس املال : 122.222 درهم مقسم 

حصة اجتماعية من فئة   1222 إلى 

تم تأديتها نقدا  درهم للحصة،   122

في حدلد مجموع رأسمال الشركة.

بنعمرل،  هشام  السيد   : اإلدارة 

كمسير لحيد للشركة، لفقا للقانون 

التأسي�سي للشركة ملدة غير محدلدة 

مع منحه جميع الصالحيات الواسعة.

املذكورة  الشركة  تس يل  تم 

بالس ل التجاري للمحكمة التجارية 

من   1(6(85 رقم  تحت  بالرباط 

الس ل التحليلي.
للبيان لالنشر

األستاحة فاطمة الزهراء اوحنصالي

2 P

 SOCIETE ECOLE PRIVE

MON PETIT SOLEIL
SARL

رقم 8 تجزئة لاد فاس زنقة 3) فاس

Constitution d’une société SARL
بفاس  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   (2(( يونيو   (2 بتاريخ 

شركة حات مسؤللية محدلدة تتميز 

باوخصائص التالية :

 ECOLE PRIVE  : تسمية الشركة 

MON PETIT SOLEIL حات مسؤللية 

محدلدة.

الهدف االجتماعي :

مؤسسة التعليم االبتدائي لرلض 

األطفال.

املقر االجتماعي : رقم 8 تجزئة لاد 

فاس زنقة 3) فاس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى   1/1 من  املحاسباتية  السنة 

31/)1 من كل سنة.

مبلغ  في  محددة   : الرأسمال 

 1222 إلى  مجزأة  درهما   122.222

درهم لكل حصة   122 حصة بقيمة 

موزعة كالتالي :

سناء الفياللي 522 سهم.

ماجدة الفياللي 522 سهم.

مجموع األسهم : 1222 سهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة سناء الفياللي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم 

))2) الس ل  يوليو   8 بتاريخ   3694

التجاري 19)73 الضريبة املهنية رقم 

.1382(976

3 P

BEICP
SARL AU

بمقت�سى او مع العام غير العادي 

))2) قرر الشريك  18 فبراير  بتاريخ 

الوحيد ما يلي :

أنواع  جميع   : النشاط  إضافة 

األشغال.

 ،4 من  االجتماعي  املقر  تحويل 

شقة  الطاق الثالث،  شارع لاد زيز، 
مكتب  إلى  الرباط  أكدال   7 رقم 
الدار   - لازيس  طريق   (8-B(3 رقم 

البيضاء.
للقانون   4  ،3 البنود  تغيير 

األسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوليو   7 بتاريخ   1(6(73 تحت رقم 

.(2((

س ل تجاري رقم 3979)1
مقتطف قصد اإلشهار

4 P
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FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

STE BAHLOUL AGRI
SARL

املقر االجتماعي : شارع موالي
عبد هللا تيفلت

الرأسمال االجتماعي : 12.222 درهم
RC NR 28293 Khemisset

العام االستثنائي  او مع  بموجب 
املنعق بتاريخ 13 أبريل ))2) فقد تم 

ما يلي :
شركة  حصص  جميع  تفويت 
حصة مجموع   122 بهلول اكري أي 
ما يملكه كل من السيد برقية عبد 
 (2 علي  برقية  حصص   8 السالم 
حصة   (2 سمحمد  برقية  حصة 
بهية  فقير  حصة   4( خالد  برقية 
اطلس  شركة  لفائدة  حصص   12
مقرها  مساهمة  شركة  اكريميس 
االجتماعي 33 لاد زيز الرباط الس ل 
من  لاملمثلة   8(2932 رقم  التجاري 
طرف السيد عزيز بن الزلبير. لبذلك 
خالد  برقية  السيد  استقالة  تم 
مهام  من  سمحمد  برقية  لالسيد 
التسيير لتعيين السيد عزيز بن الزلبير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
رقم A75661 كممثل قانوني للشركة 
تجديد  تم  لبذلك  محددة  غير  ملدة 
القانون األسا�سي للشركة لإبراء حمة 

التسيير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ باوخميسات   االبتدائية 
 1) يونيو ))2) رقم الس ل التجاري 

.(8(93
5 P

شركة اينوستيل
ش.م.م.ل

س.ت تمارة : 9)1332
الزيادة في رأسمال الشركة

يونيو   16 بمقت�سى قرار مؤرخ في 
))2)، قرر السيد رشيد ترى، املسير 

لالشريك الوحيد للشركة ما يلي :
الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 
قدرها 952.222 درهم، لبذلك بدمج 
قسط من اوحساب او اري الشريك 
اإلجمالي  املبلغ  ليصل  الوحيد 
إلى   52.222 من  الشركة  لرأسمال 

1.222.222 درهم.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

في 4 يوليو ))2)، تحت رقم 8475.
6 P

FIDUCIAIRE ABDOU
 Travaux du Fiduciaire - Analyse

Comptable et Financière
Organisation Structurelle

HYDRAPHARM
SARL

في حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(2(( يوليو   4
ش.م.م  محدلدة  مسؤللية  حات 

باوخصائص التالية :
 : التجاري  االسم 

HYDRAPHARM - SARL
تاجر   : االجتماعي  الهدف 

إكسسوارات الصيدلة.
رأس املال : 122.222 درهم مقسم 
درهم   122 بقيمة  حصة   1222 إلى 

للحصة الواحدة. مقسمة كاآلتي :
 322 اندجارن  ايمان  السيد 

حصة.
 722 محمودي  ايوب  السيد 

حصة.
شقة   32 عمارة   : املقر االجتماعي 
8 شارع موالي احمد الوكيلي حسان 

الرباط.
السيدة فاطمة الزهراء   : التسيير 

لالسيد ايوب محمودي.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 161475.
بمثابة مقتطف لبيان

7 P

YAAZ COMPANY
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   (2(( يونيو   (9
بشريك  املحدلدة  املسؤللية  حات 
اوخصائص تحمل  لالتي   لحيد 

التالية :

YAAZ COMPANY : التسمية
SARL AU : الصفة القانونية

في  مصمم   : االجتماعي  الهدف 
تاجر  محلل(   - )مبرمج  املعلوميات 

حلول رقمية التسويق الرقمي.
درهم   12.222  : رأسمال الشركة 
مقسمة إلى 122 حصة من فئة 122 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :
 122 العزعوزي  يسرى  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع 

الس ل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.
عمارة   58 شقة   : املقر االجتماعي 

ا3 شارع لاد سبو اكدال الرباط.
املسيرة السيدة يسرى العزعوزي.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.161551
8 P

GLORIA PELAGIQUE
شركة حات مسؤللية محدلدة

من شريك لحيد
رأسمالها : 5.222.222 درهم

املقر االجتماعي : محطة الوقود فم 
الواد طريق املر�سى رقم 3 العيون

RC N°182(9
 رفع رأسمال الشركة، قبول شريك 

جديد، تغيير الشكل القانوني 
للشركة لتعيين مسير إضافي جديد

لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 
بتاريخ   GLORIA PELAGIQUE

)1 ماي ))2) القرارات التالية :
البالغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم مقسمة إلى   5.222.222 حاليا 
52.222 حصة اجتماعية بقيمة 122 
على أن تتم زيادتها  درهم لكل منها، 
ليصل من  درهم،   5.222.222 بمبلغ 
 12.222.222 إلى  درهم   5.222.222
52.222 حصة  درهم لحلك بإصدار 
يتم  درهم،   122 بقيمة  جديدة 
طريق  عن  عنها  لاإلفراج  االشتراك 

املساهمات النقدية.

قبول شريك جديد السيد سمير 
ادراز.

تغيير الشكل القانوني للشركة  إلى 
شركة حات مسؤللية محدلدة.

تعيين مسير إضافي جديد السيد 
سمير ادراز اوحامل لبطاقة التعريف 

.AB(27(54 الوطنية رقم
مسيرين  بين  املشترك  التوقيع 

الشركة.
تنسيق القانون األسا�سي للشركة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
رقم  تحت  بالعيون  االبتدائية 

154)/)) بتاريخ 8 يوليو ))2).
مقتطف من أجل اإلشهار

9 P

WESSAL BOUREGREG
لصال أبو رقراق
شركة مساهمة

رأسمالها : 52.222).231.) درهم
مقرها االجتماعي : 4، زنقة أكنول

شارع محمد VI، السوي�سي، الرباط
رقم الس ل التجاري 23)99

العادي  العام  او مع  بمقت�سى 
1)2) قرر  13 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
السيد  استقالة  على  املصادقة 
كمتصرف  مهامه  من  الزناكي  ياسر 

لكرئيس مجلس اإلدارة للشركة.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
خليفة املهيري من مهامه كمتصرف 
سعيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

محمد املحيربي.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
طريق الصنهاجي من مهامه كمتصرف 
عبيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

عمران.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
مهامه  من  التوراه  مبارك  أدهم 
كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد سلمان آل صباح.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
مهامه  من  العبيدي  العزيز  عبد 
كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد صالح الكليب.
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السيد  استقالة  على  املصادقة 

عبد الرحمان محمد ال - مف�سي من 

مهامه كمتصرف لعلى تعيين محله 

السيد ماجد ابراهيم الكحموس.

للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بكتابة  أعاله  إليه  املشار 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

5761)1 بتاريخ 3) يونيو ))2).
التوقيع عن الشركة

املدير العام

10 P

 WESSAL CAPITAL ASSET

MANAGEMENT
لصال كابتال إدارة األصول

شركة مساهمة

رأسمالها : 52.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : 4، زنقة أكنول

شارع محمد VI، السوي�سي، الرباط

رقم الس ل التجاري 99199

العادي  العام  او مع  بمقت�سى 

1)2) قرر  13 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

السيد  استقالة  على  املصادقة 

كمتصرف  مهامه  من  الزناكي  ياسر 

لكرئيس مجلس اإلدارة للشركة.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

خليفة املهيري من مهامه كمتصرف 

سعيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

محمد سعيد املحيربي.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

طريق الصنهاجي من مهامه كمتصرف 

عبيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

عمران.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

مهامه  من  التوراه  مبارك  أدهم 

كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد سلمان آل صباح.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

مهامه  من  العبيدي  العزيز  عبد 

كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد صالح الكليب.

السيد  استقالة  على  املصادقة 
عبد الرحمان محمد ال - مف�سي من 
مهامه كمتصرف لعلى تعيين محله 

السيد ماجد ابراهيم الكحموس.
للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  بكتابة  أعاله  إليه  املشار 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

)576)1 بتاريخ 3) يونيو ))2).
التوقيع عن الشركة

املدير العام

11 P

WESSAL TANGIER MARINA
لصال طنجة مارينا

شركة مساهمة
رأسمالها : 647.522.222 درهم

مقرها االجتماعي : 4، زنقة أكنول
شارع محمد VI، السوي�سي، الرباط

رقم الس ل التجاري 25)99
العادي  العام  او مع  بمقت�سى 
1)2) قرر  13 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
السيد  استقالة  على  املصادقة 
كمتصرف  مهامه  من  الزناكي  ياسر 

لكرئيس مجلس اإلدارة للشركة.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
خليفة املهيري من مهامه كمتصرف 
سعيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

محمد املحيربي.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
طريق الصنهاجي من مهامه كمتصرف 
عبيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

عمران.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
مهامه  من  التوراه  مبارك  أدهم 
كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد سلمان آل صباح.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
مهامه  من  العبيدي  العزيز  عبد 
كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد صالح الكليب.
السيد  استقالة  على  املصادقة 
عبد الرحمان محمد ال - مف�سي من 
مهامه كمتصرف لعلى تعيين محله 

السيد ماجد ابراهيم الكحموس.

للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  بكتابة  أعاله  إليه  املشار 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

5756)1 بتاريخ 3) يونيو ))2).
التوقيع عن الشركة

املدير العام

12 P

WESSAL CASA PORT

لصال ميناء الدار البيضاء

شركة مساهمة

رأسمالها : 52.222).1.656 درهم

مقرها االجتماعي : 4، زنقة أكنول

شارع محمد VI، السوي�سي، الرباط

رقم الس ل التجاري 21)99

العادي  العام  او مع  بمقت�سى 

1)2) قرر  13 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

السيد  استقالة  على  املصادقة 

كمتصرف  مهامه  من  الزناكي  ياسر 

لكرئيس مجلس اإلدارة للشركة.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

خليفة املهيري من مهامه كمتصرف 

سعيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

محمد املحيربي.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

طريق الصنهاجي من مهامه كمتصرف 

عبيد  السيد  محله  تعيين  لعلى 

عمران.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

مهامه  من  التوراه  مبارك  أدهم 

كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد سلمان آل صباح.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

مهامه  من  العبيدي  العزيز  عبد 

كمتصرف لعلى تعيين محله السيد 

محمد صالح الكليب.

السيد  استقالة  على  املصادقة 

عبد الرحمان محمد ال - مف�سي من 

مهامه كمتصرف لعلى تعيين محله 

السيد ماجد ابراهيم الكحموس.

للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  بكتابة  أعاله  إليه  املشار 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

5762)1 بتاريخ 3) يونيو ))2).
التوقيع عن الشركة

املدير العام

13 P

WESSAL TANGIER MARINA
لصال طنجة مارينا

شركة مساهمة
رأسمالها : 647.522.222 درهم

مقرها االجتماعي : 4، زنقة أكنول
شارع محمد VI، السوي�سي، الرباط

رقم الس ل التجاري 25)99
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
قرر   (2(( ماي   32 بتاريخ  املنعقد 

الشركاء ما يلي :
رأسمال  لتخفيض  الترخيص 
درهم   6(9.222.222 الشركة بمبلغ 
الشركة  من طرف  طريق شراء  عن 
بالتسالي  الرئيسيين  من املساهمين 
قدره  بمبلغ شراء  سهم   6.(92.222

9.222.222)6 درهم.
للمحضر  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  بكتابة  أعاله  إليه  املشار 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

5757)1 بتاريخ 3) يونيو ))2).
التوقيع عن الشركة

املدير العام

14 P

 EL ALAOUI
INTERNATIONAL CLINIC

SARL
ش.م.م

رأسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : الناضور، تجزئة 
البستان قطعة رقم 533 - 534 - 

538 - 537
تأسيس شركة ش.م.م

ب مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 7) أبريل ))2)، قد تم تحرير النظام 
حات  ش.م.م،  لشركة  األسا�سي 

املميزات التالية :
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 EL ALAOUI شركة   : التسمية 
 INTERNATIONAL CLINIC

ش.م.م.
املقر االجتماعي : الناضور، تجزئة 
 -  534  -  533 رقم  قطعة  البستان 

.538 - 537
كلينيك   : االجتماعي  الغرض 

تصفية الدم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
ما عدا في حالة التصفية  تأسيسها، 

أل إطالة املدة.
درهم   122.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1222 على  مقسمة 
122 درهم للواحدة، في حوزة كل من :
 : السيد العلوي املحمدي محمد 

992 حصة.
 : سعد  املحمدي  العلوي  السيد 

992 حصة.
الشركة  يسير   : اإلداري  التسيير 
منفرد  لبإمضاء  محدلدة،  غير  ملدة 

السيد العلوي املحمدي محمد.
السيد  املركز  يدير   : املركز  إدارة 
بصفته  سعد  املحمدي  العلوي 
أمراض  في  االختصا�سي  الطبيب 

الكلي.
لإلشارة لالتنبيه

15 P

 EL KANTAOUI
TRADUCTION

شركة حات مسؤللية محدلدة
حات شريك لحيد

رأسمالها : 12.222 درهم
املقر االجتماعي : املحمدية، 12، 

زنقة سوس، الطابق األلل
تحويل املقر االجتماعي

تحديث النظام األسا�سي للشركة
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 
))2) قد  ماي   (4 االستثنائي بتاريخ 

تقرر ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة :

زنقة   8 32 شقة رقم  : عمارة  من 
موالي احمد الوكيلي حسان الرباط.

الطابق  سوس،  زنقة   ،12  : إلى 
األلل - املحمدية.

تحديث النظام األسا�سي للشركة 
قانون  من   4 الفصل  تعديل  بعد 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يونيو   32 بتاريخ 

.1(6265
للخالصة لاإلشهار

16 P

 WCS - WISSAL
 CONSULTING SERVICES

GROUP
شركة محدلدة املسؤللية

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال
عمارة 4، أكدال، الرباط

الس ل التجاري رقم 5765)1
عقب صدلر قرار من او مع العام 
 ،(2(( يونيو   16 بتاريخ  االستثنائي 
لتصفيتها  شركة  حل  الشركاء  قرر 

ابتداء من 16 يونيو ))2).
املسؤلل  يعين  العام  او مع 
مدة  خالل  الشركة،  تصفية  عن 
الدالدي،  السيدة لصال  التصفية، 
رياض األندلس العنبرة   : القاطنة ب 
4، عمارة 33، شقة )1، حي الرياض، 
الصالحيات  كل  لأعطاها  الرباط. 
للشركة،  او ارية  العمليات  إلنهاء 

تحقيق املوجودات لدفع اوخصوم.
رياض  ب  الكائن  التصفية  مقر 
33، شقة  4، عمارة  األندلس العنبرة 
هو  هذا  الرباط.  الرياض،  حي   ،1(
العنوان الذي يجب إرسال املراسالت 
الوثائق  إخطار  يتم  سوف  لالتي 

املتعلقة بالتصفية.
لالوثائق  السندات  إيداع  تم 
املتعلقة بحل الشركة لدى املحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم )4)6)1 
الرقم  لتحت  التحليلي،  الس ل  في 
املؤرخ الزمني  الس ل  في   5921 

في 7 يوليو ))2).
املتعلق  القانوني  اإليداع  سيتم 
املحكمة  لدى  الشركة  بتصفية 

التجارية بالرباط.
17 P

ائتمـانيـة تكنيـك أسيسطـانـس ش.ح.م.م.
111، شـارع للـي العهـد، طنجـــة

SOCIETE ODEVCO
SARL

شركة ألديفكو ش.ح.م.م.
رأسمالها : 222.222.) درهم

مقرها اإلجتماعي : طنجة، طريق 
تطوان، املنطقة الصناعية، املمر 1، 

او زء )1 مكرر، الدلر األر�سي
س.ت :  155)5

تحويل املقر اإلجتماعي
أ - بـمـوجـب قـرارات محـضـر او ـمع 
الـمـنـعقد  للشركاء  اإلستثنائي  العام 
  16/26/(2(( بـتـاريـخ  بطنجة، 
ألديفكو»   » املسماة  للـشركة 
 (.222.222 رأسـمـالـهـا  ش.ح.م.م. 
بطنجة،  اإلجــتـمـاعـي  مــقـرهـا  درهـم، 
الصناعية،  املنطقة  تطوان،  طريق 
الدلر  مكرر،   1( او زء   ،1 املمر 

األر�سي، تقرر ما يـلي :
املقر  تحويل   على  املصادقة 
العنوان  من  للشركة  االجتماعي 
او ديد  العنوان  إلى  أعاله  املذكور 
طريق  طنجة،   : لالذي أصبح كاآلتي 
املنطقة الصناعية مغوغة،  تطوان، 
67، مما نتج  )، املحل رقم  املمر رقم 
من القانون   )4( تغيير الفصل  عنه  
النظام  تحيين  ل  للشركة  األسا�سي  

األسا�سي للشركة.
لــدى  الـقانوني  اإليداع  تم   - ب 
بـتـاريخ  بطنجة  الـتـجـارية  املـحـكـمـة 

))2)/24/27 تحت رقم 55457).
مقتطف لبيان النشر 

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

18 P

شركة ماداييف كولف
MADAEF GOLFS SA

عمارة صندلق اإليداع لالتدبير
ساحة موالي اوحسن، الرباط

س ل تجاري رقم 9865)
تعيين مدير عام

اإلدارة  مجلس  اجتماع  بموجب 
لتقرر تعيين   (2(1 يوليو   14 بتاريخ 
السيدة ليلى ابن سودة مديرة عامة 

لشركة ماداييف كولف.

باملـحـكـمـة  الـقانوني  اإليداع  تم 

 4968 رقم  تحت  بالرباط  الـتـجـارية 

بـتـاريخ )1 يوليو ))2).

19 P

CHEMIN DU GOUT
SARL

تعديالت بالشركة
 522 الشركة  حصص  تفويت 

حصة من السيد املنصوري خالد إلى 

السيد عبداوحكيم الصولدي.

 522 الشركة  حصص  تفويت 

حصة من السيد تشكورت عبد هللا 

إلى السيد أنس صوافي.

استقالة السيد املنصوري خالد 

لالسيد عبد هللا تشكورت من تسيير 

الشركة.

عبداوحكيم  السيد  تعيين 

صوافي  أنس  لالسيد  الصولدي 

مسيرين جدد للشركة.

باملـحـكـمـة  الـقانوني  اإليداع 

الـتـجـارية بالرباط : )91))1.

20 P

شركة توتال أسيغونس 
العرفي لمحضر  العقد  بمقت�سى 

العادي  غير  العام  او مع  اجتماع 

للمساهمين لشركة توتال أسيغونس 

  (218/11/23 بتاريخ  املس ل 

بالرباط تم االتفاق على ما يلي :

القرار األلل - نقل ملكية األسهم : 

اوحامل  زهير  مرميش  السيد  بيع 

 A4928(2 رقم  الوطنية  للبطاقة 

بنكيران  هشام  للسيد  سهم   (22

رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 

CC(961 بسعر ،2.222) درهم.

 822 كرلم  عزيز  السيد  لبيع  

سهم للسيد هشام بنكيران اوحامل 

  CC(961 رقم  الوطنية  للبطاقة 

بسعر 82.222 درهم.

حصص  جميع  تكون  لبذلك 

شركة توتال أسيغونس باسم السيد 

هشام بنكيران.
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بمبلغ  املال  رأس  فان  لبالتالي 
إلى  مقسم  لهو  درهم،   122.222
 122 بقيمة  متسالي  سهم   1222
مدفوعة بالكامل،  درهم لكل سهم، 
هشام  السيد  هو  الوحيد  مالكها 

بنكيران.
تغير اسم الشركة   - القرار الثاني 
هشام  مكتب  لهو  جديد  اسم  الى 

بنكيران أسور الرباط.
النظام  تحديث   - الثالث  القرار 
الشركاء  مجتمع  قرر   : األسا�سي 
التغييرات  بعد  القوانين  تحديث 

األخيرة.
هشام  السيد   - الرابع  القرار 
بنكيران مسير للشركة لمرميش زهير 

مساعد املسير
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

رقم 93)85.
21 P

TLM GROUPE
S.A.R.L AU

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد   (3/26/(2(( بتاريخ  الرباط 
املسؤللية    حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدةبشريك لحيد.
الهدف االجتماعي :
األعمال الزراعية.
األعمال املتنوعة.

األشغال كبرى.
التركيب لالري بالتنقيط.

لإنتاج  لتسمين  لتربية  الزراعة 
لبيع منتجات خاليا النحل لاستغالل 

األرا�سي الزراعية.
في  لالتدريب  الزراعة  دراسة 

امل ال الزراعي.
الهندسة املدنية لتصميم املباني 

لالبستنة لاألشغال العامة.
شراء لبيع لصيانة املواد )زراعية، 

سيارات ، تشييد املباني ، إوخ(
لالتجارة  لالتصدير  االستيراد 
لاملواد  لاألدلات  )املعدات  العامة 

الصناعية... اوخ(
املتنوعة  األعمال  في  مقالل 

لاألعمال الكبرى.

الدهان  لأعمال  مستلزمات 

لالكهرباء العامة لالسباكة لاملنتجات 

لاوخشب  األملنيوم  لنجارة  الصحية 

لاو بص  للصدأ  املقالم  لالفوالح 

الهواء  لتكييف  لالرخام  لاوخزف 

البسيط  لالزجاج  التبريد  لغرف 

لاملراقبة  اإلنذار  لنظام  لاملزخرف 

لأجهزة الكمبيوتر للوازمها.

اإلنشاءات ، تشكيل جميع املباني، 

الكبرى،  املدنية  الهندسة  أعمال 

حفر   ، الطرق   ، املسارات   ، املصانع 

اآلبار ،ترتيبات موقع البناء ل املناطق 

، جميع  ، خطوط األنابيب  السكنية 

األعمال الهيدرلليكية ، أنابيب املياه 

اوحضرية أل  لجميع أعمال الكهرباء 

غالية   ، املعدنية  الهياكل   ، القرلية 

التصنيع لتركيب   ، املياه الصناعية 

الهوائي  دعامات  ل  الصواري  أبراج 

لمنتجات  معدات  لتشغيل  لتركيب 

لمواد مستلزمات  ل  املنزل   صيانة 

لأدلات منزلية.

العامة  املناقصات  في  املشاركة 

من  كانت  نوع  أي  من  لاوخاصة 

لاالمتياز  لبيع  لحيازة  إنشاء  أجل 

االختراع  براءات  و ميع  لاالستغالل 

التجارية  لالعالمات  لالتراخيص 

لالعمليات التي تهم غرض الشركة.
رأسمال الشركـة : 122.222 درهم 

فئة   من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

حصة   1222 ياسين  تلم  السيد 

من فئة 122 درهم. 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع 

الس ل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.
زنقة   A  3 شقة   58 عمارة   : املقر 

لاد سبو أكدال - الرباط.

املسير : تلم ياسين.
 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

25)161 الرباط.

22 P

 DEL-HADNET

 DEVELOPPEMENT
S.A.R.L AU 

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   (3/26/(2(( بتاريخ  الرباط 

املسؤللية    حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة بشريك لحيد.

الهدف االجتماعي :

موارد  تخطيط  برمجيات  تطوير 

املؤسسات مفتوحة املصدر.

خوادم  لإدارة  لتهيئة  تركيب 

الكمبيوتر.

التحتية  البنى  لصيانة  تجميع 

غرف  مثل  الكمبيوتر  لشبكات 

اوخوادم لأجهزة التوجيه لاملحوالت 

للوحات  الكمبيوتر  لخزانات 

التصحيح.

لأمن  لإدارة  االحتياطي  النسخ 

قواعد بيانات الكمبيوتر.

األنظمة االفتراضية على اوخوادم 

الكبيرة.

إدارة خوادم املراسالت  البريدية.

إنشاء املواقع اإللكترلنية.

التدريب.

على  لالتدريب  لالتثبيت  التوزيع 

اوحاسب  لبرامج  أجهزة  استخدام 

اآللي لكذلك نظام األمان.

املنخفض،  لالتيار  العالي  التيار 

بالفيديو،  )املراقبة  األمان  لنظام 

اإلنذار ، اوحريق  لشبكة الهاتف(

أنواع  جميع  لصيانة  لشراء  بيع 

أجهزة لبرامج اوحاسب اآللي.

نظام  معدات  جميع  لشراء  بيع 

األمن )كاميرات ، إنذار ، حريق(.

تطبيقات  لتطوير  ابتكار 

اوحاسوب.

إنشاء لتطوير املواقع اإللكترلنية.

رأسمال الشركـة : 122.222 درهم 

فئة   من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.

 1222 إبراهيم  الداللي  السيد  

حصة من فئة 122 درهم. 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع 

الس ل التجاري .
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.
زنقة   A  3 شقة   58 عمارة   : املقر 

لاد سبو أكدال - الرباط.
املسير : الداللي إبراهيم.

 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
27)161 الرباط.

23 P

 WS & RETAIL 
INTERNATIONAL

S.A.R.L AU 
Sigle : WSRI 

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد   24/27/(2(( بتاريخ  الرباط 
املسؤللية    حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة بشريك لحيد.
الهدف االجتماعي :

املنتجات  تصدير   / استيراد 
لاوخدمات.
املالبس.

املنتجات االلكترلنية.
منتجات لبرامج لخدمات أجهزة 

الكمبيوتر. 
املنتجات ل املعدات املكتبية.

األجهزة املنزلية.
جميع انواع االثات لاملفرلشات.

املعدات لاالجهزة الرياضية.
مستحضرات التجميل.

قطع الغيار.
الثابتة  املباني  إنشاء  آليات 

لاملتحركة.
معدات تقديم الطعام لالفندقة 

لاملطابخ.
املهنية  لالتجهيزات  املعدات 

للفنادق.
منتجات متنوعة.

أعمال مختلفة.
رأسمال الشركـة : 122.222 درهم 
فئة   من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
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السيد كاه حسن مو 1222 حصة 

من فئة 122 درهم.

من  ابتداء  سنة   99 املدة : 
التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع 

الس ل التجاري .
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األللى تبتدئ من تاريخ التس يل.
املقر : عمارة 58 شقة A3 زنقة لاد 

سبو اكدال الرباط.
املسير : كاه حسن مو.

 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
161441 الرباط.

24 P

SOCIETE ARD TRAVAUX
SARL

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر مسيرل   ،(2(( يونيو   (7 بتاريخ 

الشركة ما يلي :
تفويت اوحصص :

فوت السيد اوحسن اردلز لفائدة 
السيدة مريم اردلز 522) حصة.

على  أصبح  اوحصص  تقسيم 
الشكل التالي :

السيد سعيد اردلز 2222) حصة 
أي 222.222.) درهم.

522) حصة  السيدة مريم اردلز 
أي 52.222) درهم.

حصة   (522 انس  اردلز  السيد 
أي 52.222) درهم.

استقالة املسير اوحسن اردلز.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

6 يوليو ))2) تحت رقم 8))39.
25 P

عقد تسيير حر
مس ل  عرفي  عقد  بموجب 
رقم  تحت   (2(( أبريل   7 بتاريخ 
باألداء  أمر   -  (2((224821452
رقم  لصل   (2((/4986 رقم 
2))7212159245 بين شركة فيفو 
انرجي مارلك لشركة ميم ميم جيم 
التجاري  بالس ل  سرفيس املس لة 

رقم  تحت  البيضاء  الدار  ملدينة 

4763)5 تم االتفاق على ما يلي :

شركة فيفو انرجي مارلك تعطي 

التسيير اوحر، ملدة ثالث سنوات قابلة 

للتجديد بصفة ضمنية، لشركة ميم 

التجاري  املحل  ميم جيم سرفيس، 

الكائن  زيان  ألالد  محطة  املسمى 

ألالد  طريق   ،194 البيضاء،  بالدار 

زيان، لاملعد لبيع البنزين بالتقسيط.

26 P

GZED HOLDING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(2(( يونيو   17

مميزاتها   SARL املسؤللية  محدلدة 

كالتالي :

التسمية : كزيد هولدنيك.

الهدف : الغرض من الشركة

أنشطة الشركات القابضة.

املشاريع  في  املالية  املساهمات 

املختلفة بكافة أنواعها.

املعامالت  جميع  أعم،  لبصورة 

املدنية،  املنقولة،  لغير  املنقولة 

التجارية، املالية، الصناعية املتعلقة 

بغرض  مباشر  غير  أل  مباشر  بشكل 

الشركة أل التي من املحتمل أن تعزز 

تطويرها.

رأس املال : 122.222 درهم.

املدة : 99 سنة.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 

طرف  :

مغربية  الرافعي،  كنزة  السيدة 

التعريف  لبطاقة  حاملة  او نسية، 

ب  لالقاطنة   BK14(367 الوطنية 

شارع محمد السادس إقامة انديكو 3 

فيال 8 الشطر الثاني املنزه الصخيرات 

تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 161549.

27 P

STE CHAUSSURES MAXIM
شركة حات مسؤللية محدلدة

راسمالها : 22.222) درهم

مقرها  االجتماعي : 1 زنقة 

41 اوحدالية 3، عين الشق، 

الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 87713

الدارالبيضاء

حل مسبق للشركة
العام  او مع  محضر  بموجب 

االستثنائي املؤرخ بالدارالبيضاء يوم 

32 يونيو ))2)، قرر الشركاء ما يلي :

لتصفيتها  للشركة  املسبق  اوحل 

لديا.
البرقالي  محمد  السيد  تعيين 

تجزئة  بالدارالبيضاء  الساكن 

سيدي معرلف،   ،96 رقم  الياقوت، 

كمصفي للشركة كما تم إختيار املقر 

االجتماعي كمقر للتصفية.

إستقالة املسير.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،(2(( يوليو   7 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 832623.
عن املستخلص زالبيانات

املصفي

28 P

STE CARRE OPTIQUE
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريكة الوحيدة

تاسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ماي   18 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

محدلدة   شركة  تاسيس  تم   ،(2((

الوحيدة  الشريكة  حات  املسؤللية 

لحات اوخصائص التالية :

التسمية : كاري ألبتيك.

جميع   : الشركة  غرض   : الهدف 

العمليات املنجزة من قبل أخصائ�سي 

بصريات حسب املعايير املعمول بها في 

املغرب.

تصميم لإنتاج ل/أل إصالح ل/أل 

الالصقة  لالعدسات  النظارات  بيع 

لالنظارات  الرياضية  لالنظارات 

الشمسية لل مهور.

كافة  لتمثيل  لاستيراد  شراء 

الالزمة  البصرية  لاالجهزة  املعدات 

لنشاط الشركة.

الدارالبيضاء   : االجتماعي  املقر 

 ،31 دار بوعزة، بارك الرحمة، متجر 

إقامة دي بري.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99

حالة اوحل املسبق  النهائي باستثناء 

التمديد املنصوص عليه في هذه  أل 

القوانين.

حدد   : االجتماعية  الراسمال 

1222 حصة  الراسمال االجتماعي في 

سناء  للسيدة  بالكامل  خصصت 

عميرة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير لتنتهي في ديسمبر من كل 

سنة.

السيدة  الشركة  يدير   : االدارة 

لملدة  لحيدة  كمسيرة  شرلد  أسماء 

غير محددة.

االرباح : املنتجات الصافية للسنة 

النفقات  جميع  إقتطاع  بعد  املالية 

حلك  في  بما  أخرى،  لأعباء  العامة 

تكون  كل االستهالكات لاالحتياطات، 

الربح الصافي، من هذا الربح الصافي 

اوخسائر  لعند االقتضاء  املنقوص، 

السابقة، يقتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو   (8 بتاريخ  للدارالبيضاء، 

))2)، تحت رقم 21)9)8

تم تس يل الشركة بكتابة الضبط 

للدارالبيضاء،  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،(2(( يونيو   (8 بتاريخ 

.547945

29 P
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LA GANERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 STE PROMARINE

SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

تاسيس شركة

او ماعي  القرار  ملحضر  طبقا 

ديسمبر   32 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

1)2)، لشركة «برلمارين» ش.م.م.، 

راسمالها  شركة محدلدة مسؤللية، 

1.222.222 درهم، مقرها االجتماعي 

بتطوان كلم 2) طريق سبتة لمس لة 

بالس ل التجاري لتطوانن تحت رقم 

71)3، قرر شركاء الشركة ما يلي :

إعالن لفاة الراحل السيد أحمد 

السنو�سي.

االقرار باجتماع حق االنتفاع ب 

522) حصة عائد للمتوفى.

بامللكية  سنو�سي   أحمد  السيد 

السيد  البنه  االسهم  لهذة   العارية 

السنو�سي.االقرار  حسن  جليل 

بالتوزيع او ديد لراسمال بعد لفاة 

السيد أحمد سنو�سي.

تحول الشركة الى شركة محدلدة 

مسؤللية حات الشريك الوحيد.

حسن  جليل  السيد  إبقاء 

لصالحيات  لحيد  كمدير  السنو�سي 

له.

لفقا  االسا�سي  النظام  تحديث 

 19-(1 لذلك لمواءمته مع القانون 

املؤرخ 6) أبريل 219).

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

باملحمدية، بتاريخ فاتح يوليو ))2)، 

تحت رقم 1511.

30 P

LA GANERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 STE KABILA GESTION
 SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة 

او ماعي  القرار  ملحضر  طبقا 

ديسمبر    11 املنعقد بتاريخ  للشركاء 

جستيون»  «كابيال  لشركة   ،1999

شركة محدلدة مسؤللية،  ش.م.م.، 

مقرها  درهم،   1.22.222 راسمالها 

طريق   (2 كلم  بتطوان  االجتماعي 
التجاري  بالس ل  لمس لة  سبتة 

لتطوان تحت رقم 4775، قرر شركاء 

الشركة ما يلي :

تحويل الشركة من شركة مجهولة 

االسم الى شركة محدلدة املسؤللية. 

حسن  جليل  السيد  تعيين 

السنو�سي كمسير لحيد للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

مارس   12 بتاريخ  للدارالبيضاء، 

2)2)، تحت رقم 2486.

31 P

LA GANERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 STE GLOBAL SERVICE TO

DECIDERS
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

التصفية النهائية للشركة
تبعا لقرار الشريك الوحيد بتاريخ 

«جلوبال  لشركة   ،(2(( ماي   (4

ج.س.د.س،  توديسايدر»  سيرفيس 

حات  املسؤللية  محدلدة  شركة 

 : راسمالها  الوحيد،  الشريك 

االجتماعي  مقرها  درهم،   52.222
بالدارالبيضاء 6) شارع محمد القري 

الطابق االلل الشقة رقم 5، مس لة 

بالدارالبيضاء  التجاري  بالس ل 

الشريك  قرر   157.849 رقم  تحت 

الوحيد ما يلي :

قراءة تقرير املصفي.

لإغالق  املصفي  حمة  إبراء 

التصفية النهائية للشركة.

التجارية  املحكمة  كاتب  طلب 

بالدارالبيضاء من أجل إلغاء تس يل 

الشركة املذكورة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

يونيو    (3 بتاريخ  للدارالبيضاء، 

))2)، تحت رقم 8896)8.

32 P

 STE BEL ITALY

EQUIPEMENT
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 15 شارع  

االبطال شقة رقم 4 اكدال الرباط

العام  او مع  ملحضر  تبعا 

يناير   3 بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 

بتاريخ الرباط  في  املس لة   ،(2(( 

 7 مارس ))2) تقرر ما يلي :

من  للشركة  التجاري  املقر  تغيير 

: رقم 15 شارع  االبطال شقة رقم 4 

اكدال الرباط.

 37 ل   36 : رقم  الى العنوان التالي 

قطاع 11 سوق حي السالم سال.

) -  إضافة االنشطة التالية :

مقهى، كافيتريا لطعام.

لالشكوالته  الكاكال  تجارة 

لالقهوة،  لاوحلويات  لالبسكويت 

لالشاي.

لالسهرات  اوحفالت  تنظيم 

لالرحالت.

متعلق  لتعديل  تحديث   -  3

األسا�سي  النظا  من   4 ل   3 باملادتين 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(( يونيو   (4 بتاريخ 

.1(5834

33 P

STE Z.SOLUTIONS
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد رسمي مؤرخ بتاريخ 

تاسيس  تم  قد   ،(2(( يونيو   (1

من  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

شريك لحيد باملميزات التالية :

 STE Z.SOLUTIONS  : التسمية 

.SARL AU

ل‘دارة  إنشاء   : الهدف االجتماعي 

لاملكتبات  لاملتاحف  املعرض 

الثقافية  لاملهرجانات  لاملؤتمرات 

لاملواقع االلكترلنية.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

مقسمة  درهم   52.222 في  الشركة 

درهم   122 حصة من فئة   522 الى 

للحصة الواحدة.

السيد محمد عادل جمال حامد 

او زار .. 522 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

حامد  جمال  عادل  محمد  السيد 

او زار.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع 

الس ل التجاري.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االللى تبتدئ من تاريخ التس يل.

فال  اكدال شارع  الرباط   : املقر 

للد عمير العمارة 48 الشقة 1.

الس ل التجاري رقم : 161473.

34 P

شركة تزكية لالستشارات املالية 

والشرعية
شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد

الس ل التجاري : 136289 تمارة
تعديل الس ل التجاري

االجتماع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤرخ ب 3) فبراير ))2) 

تقرر :
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املصادقة على عقد بيع حصص 
السيد محمد أمين بن بوعزة للسيد 
 32 بخصوص  فيصل العلي الباها، 

حصة قيمة كل لاحدة 122 درهم.
السيد  املسير  استقالة  قبول 
منصبه  من  بوعزة  بن  امين  محمد 
السيدة  لتعيين  للشركة،  كمسير 
جديدة  كمسير  ادحموش  فاطمة 

للشركة ملدة غير محددة االجل.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة حات مسؤللية محدلدة الى 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

شريك لحيد.
 6  ،( الفصول  لتتميم  تغيير 
ل14من القانون االسا�سي لاملصادقة 

عليه.
بالس ل  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
تحت   ،(2(( يونيو   13 يوم  بتمارة 

رقم 7)83.
35 P

 STE IMMOBILIERE BIR
INZARANE

SARL
شركة حات مسؤللية محدلدة

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : 125 شارع دل 

ليبورن الجيرلند الدارالبيضاء
املنعقد  العام  او مع  من  بقرار 
االتفاق  تم   ،(2(( يونيو   9 بتاريخ 

على ما يلي :
أن توزيع اوحصص بين الشركاء 

على الشكل التالي :
السيدة زينة اقلوش ... 84 حصة.

 (69  ... الحسين   حميد  السيد 
حصة.

 (69  ... السيد بلعيد الحسين   
حصة.

 ... الحسين    السيد عبد لعزيز  
69) حصة.

 84  ... الحسين  فاطمة  السيدة 
حصة.

رضا الحسين ... 5) حصة.
امل موع ... 1222 حصة.

للشركة  االجتماعي  الراسمال  أن 

يوزع بين الشركاء على الشكل التالي :

السيدة زينة اقلوش ... 84 حصة.

 (69  ... الحسين   حميد  السيد 

حصة.

 (69  ... السيد بلعيد الحسين   

حصة.

 ... الحسين    السيد عبد لعزيز  

69) حصة.

 84  ... الحسين  فاطمة  السيدة 

حصة.
رضا الحسين ... 5) حصة.

امل موع ... 1222 حصة.

بالس ل  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

يوليو   1( بتاريخ  بالدارالبيضاء 

))2)، تحت رقم 831259.

36 P

STE MAROC FIL
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
راسمالها : 14.222.222 درهم

مقرها االجتماعي :سيدي معرلف، 

الالد حدل بوسكورة الدارالبيضاء

املنعقد  العام  او مع  من  بقرار 

االتفاق  تم   ،(2(( يونيو   9 بتاريخ 

على ما يلي :

أن توزيع اوحصص بين الشركاء 

على الشكل التالي :

 14.72(  ... اقلوش  زينة  السيدة 

حصة.

السيد حميد الحسين  ... 36.858 

حصة.

السيد بلعيد الحسين   ... 36.859 

حصة.

 ... الحسين    السيد عبد لعزيز  

36.858 حصة.

 ... الحسين  فاطمة  السيدة 

14.723 حصة.

شركة بيرانزان ... 2) حصة.

امل موع ...  142.222 حصة.

للشركة  االجتماعي  الراسمال  أن 

يوزع بين الشركاء على الشكل التالي :

 14.72(  ... اقلوش  زينة  السيدة 
حصة.

السيد حميد الحسين  ... 36.858 
حصة.

السيد بلعيد الحسين   ... 36.859 
حصة.

 ... الحسين    السيد عبد لعزيز  
36.858 حصة.

 ... الحسين  فاطمة  السيدة 
14.723 حصة.

شركة بيرانزان ... 2) حصة.
امل موع ...  142.222 حصة.

بالس ل  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
يونيو    (9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

))2)، تحت رقم )956)8.
37 P

STE SCI SALMA
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
راسمالها : 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : 95 الى 127 شارع 
دل ليبورن  الدارالبيضاء

املنعقد  العام  او مع  من  بقرار 
االتفاق  تم   ،(2(( يونيو   9 بتاريخ 

على ما يلي :
أن توزيع اوحصص بين الشركاء 

على الشكل التالي :
السيدة زينة أكليالش 9 حصص.
السيد حميد الحسين  7) حصة.
السيد بلعيد الحسين  8) حصة.

 (7 الحسين  لعزيز   السيد عبد 
حصة.

الحسين فاطمة   السيدة 
 9 حصص.

امل موع ... 122 حصة.
للشركة  االجتماعي  الراسمال  أن 
يوزع بين الشركاء على الشكل التالي :
السيدة زينة أكليالش 9 حصص.
السيد حميد الحسين 7) حصة.
السيد بلعيد الحسين  8) حصة.
الحسين لعزيز   عبد   السيد 

 7) حصة.
الحسين فاطمة   السيدة 

 9 حصص.

امل موع : 122 حصة.
بالس ل  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
يوليو   1( بتاريخ  بالدارالبيضاء 

))2)، تحت رقم 831261.
38 P

STE JMK GROWTH
 SARL

شركة محدلدة املسؤللية 

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تمت صياغة    ،(2(( يوليو   8 يوم 
التأسي�سي لشركة محدلدة  القانون 

املسؤللية، لها اوخصائص التالية :
 .JMK GROWTH  :التسمية

الهدف : تطوير مفهوم املطاعم.
ابن  شارع    59: االجتماعي  املقر 

سينا شقة رقم 11  اكدال الرباط.
سنة إبتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
حدد رأسمال الشركة  الرأسمال: 

في مبلغ 122.222 درهم.
اإلدارة: عهد تسيير الشركة السيد 

املهدي قريش ل جابر قريش.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 دجنبر.
لتس يل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالس ل التجاري للمحكمة 
يوليو   8 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

))2)، تحت رقم .96)6)1.
39 P

STE AKSAM ASSURANCES
التغييرات  الفرع  مؤسس  قرر 

التالية :
شارع شالة   38  : من  املقر  تغيير 
 15 اقامة رياض حسان بشقة رقم 

حسان الرباط.
رياض  إقامة  شارع شالة   38 الى 

حسان شقة رقم 5 حسان الرباط.
باملحكمة  القانوني  االيداع  لتم 
يوليو   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2)، تحت رقم 98)6)1.
40 P
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 STE FKOM SERVICES
SARL

تعديل 
االستثنائي  العام  او مع  قرر 
يونيو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  املنعقد 
 FKOM SERVICES بشركة   ،(2((

SARL ما يلي :
تفويت  لعقود  املوافقة  إعطاء  
322 حصة  بتاريخ فاتح يونيو ))2)، 
من طرف السيدة العضرالي فاطمة 
الزهراء لصاوح السيد محمد برع�سي.
قبول استقالة السيدة العضرالي 
للشركة  كمسيرة  الزهراء  فاطمة 
لتعيين السيد محمد برع�سي كمسير 

للشركة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة.

من  : عمارة 32 شقة رقم 8، زنقة 
موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.

حي  العشار  أم  زنقة   ((1  : الى 
النهضة أشماعو سال.

تغيير  العام  او مع  قرر  كما 
64 ل7 مع تحديث النظام  البند رقم 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ )1 يوليو ))2)ن رقم االيداع 

.1(631(
41 P

 STE GLOBAL INTEGRATED
LOGISTICS COMPANY

SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد
رأسمالها : 1.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : 97 شارع املشيرة 
اوخضراء الدارالبيضاء 

الس ل التجاري رقم : 192243
بناء على محضر الشريك الوحيد، 
تقرر  (2(( يونيو   9 بتاريخ   املنعقد 

 ما يلي :
 AGILITY تغيير تسمية الشركة من
 GLOBAL INTEGRATED الى 
LOGISTICS COMPANY SARL AU

 .التعديل االحق للنضام االسا�سي.
بمكتب  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التس يل 
بالدارالبيضاء بتاريخ 8 يوليو ))2)، 

تحت رقم 832944.
من أجل املستخرج لاالشارة

42 P

 STE ACCENTURE
MAGHREB

شركة حات مسؤللية محدلدة
راسمالها : 5.212.222 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة آنفا بالس 
429، الطابق رقم )، الدارالبيضاء

الس ل التجاري رقم : 17925)
بناء على محضر  او معية العامة 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 12 فبراير 

))2) تقرر ما يلي :
نقل املقر االجتماعي للشركة :

من : 73 شارع آنفا، الطابق رقم 7 
الدارالبيضاء.

الى : إقامة آنفا بالس 429، الطابق 
رقم )، الدارالبيضاء

التعديل االحق للنظام االسا�سي.
بمكتب  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التس يل 
بالدارالبيضاء بتاريخ 8 يوليو ))2)، 

تحت رقم 832943.
من أجل املستخرج لاالشارة

43 P

STE IGE XAO MAROC
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 
بشريك لحيد

راسمالها : 422.222 درهم
مقرها االجتماعي : 4) زنقة علي 

عبد الرزاق حي راسين إكستانسييو  
الدارالبيضاء 

الس ل التجاري رقم : 184673
بناء على محضر الشريك الوحيد، 
املنعقد بتاريخ 31ماي  ))2) تقرر ما 

يلي :
كريسينزل  دي  آالن  السيد  عزل 

من مهامه كمسير الشركة.

تعيين السيد �سي محمد حافيض 
كمسير الشركة.

تنفيذ  أجل  من  صالحيات 
االجراءات القانونية.

بمكتب  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  التس يل 
بالدارالبيضاء بتاريخ 6 يوليو ))2)، 

تحت رقم )83243.
من أجل املستخرج لاالشارة

44 P

STE NEUER TAG
تاسيس شركة

 (2 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تاسيس  تم  بالرباط،  يونيو 
NEUER TAG، حات املميزات التالية :

.STE NEUER TAG : التسمية
املقر االجتماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 اكدال الرباط.
الراسمال : 122.222 درهم.

الهدف : بيع االدلات لاملستلزمات 
لالبناء  مختلفة  أعمال  املكتبية، 

مقالل النظافة.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
اوحق  عبد  السيد   : التسيير 
سرحان، القاطن بشقة رقم ) عمارة 
العيايدة  سال،  أبواب  تجزئة   187

سال.
 161447  : التجاري  الس ل 

باملحكمة التجارية بالرباط.
45 P

STE NALBASUR
.S.A

شركة مساهمة
الس ل التجاري رقم : 51.887 

الرباط
بالغ بتخفيض راسمال غير معلل 

باوخسائر
بموجب محضر او مع العام غير 
العادي بتاريخ 31 ماي ))2)، لشركة 
االجتماعي  مقرها   ،NALBASUR
بالرباط شارع تادلة، رقم 36، الشقة 
في  لمس لة  املغرب  مابيال   ،8 رقم 
الس ل التجاري للرباطن تحت رقم 

51.887 تقرر ما يلي :

في  حاليا  الثابت  راسمال  أن 
الى  مقسمة  درهم   32.222.222
 122 إسمية  بقيمة  سهم   322.222
سيتم  بالكامل،  مدفوعة  درهم، 
درهم   (9.722.222 تخفيضها بمبلغ 

عن طريق سداد راسمال بالتناسب.
املعلل  غير  التخفيض  هذا 
 (97.222 باوخسائر سيتم عبر إلغاء 
درهم   122 إسمية  بقيمة  سهم 
الوحيد  الشريك  الى  تعود  منها  لكل 
لتعويض   ،URBASER S.A.U
املعادل  الشريك املذكور عن او زء 

من رأسمال أي 9.722.222) درهم.
في  التحفيض  هذا  تنفيذ  يتم 
راسمال غير املعلل باوخسائر بشرط 
دائني  من  معارضة  لجود  عدم 
الشركة أل في حالة املعارضة، رفضها 

من قبل املحكمة التجارية بالرباط.
مل لس  الكاملة  الصالحيات  منح 
من  النهائي  االنجاز  لتأكيد  االدارة 

تخفيض راسمال.
من   (1( املادة  الحكام  لفقا 
القانون رقم 95-17 املتعلق باشركات 
أمام  االعتراضات  ترفع  املساهمة، 
بالرباط،  التجارية  املحكمة  رئيس 
االيداع  تاريخ  من  يوما   32 خالل 

القانوني.
الرئيس

46 P

STE COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMPABLE AGREE PAR L›ETAT
 N°48 RUE MOHAMED ELAMRAOUI RESI

 NISAR
TEL : 25.37.36.86.39

25.37.37.84.81
FAX : 25.37.92.39.(6

 STE HAUTE
 PERFORMANCE
 DES TRAVAUX ET

D‹ENTRAPRISE
SARL AU

مقرها االجتماعي : طريق الرباط رقم 
134 الطابق الثالث القصر الكبير

القرار  محضر  بمقت�سى 
الوحيد الشريك  لورثة  االستثنائي 
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 HAUTE PERFORMANCE  لشركة 
 ،DES TRAVAUX ET D’ENTRPRISE
الوحيد،  الشريك  حات  ش.ح.م.م. 
بتاريخ الكبير،  بالقصر   املنعقد 

 15 يونيو ))2) تقرر ما يلي :
 HAUTE تصفية مسبقة لشركة 
 PERFORMANCE DES TRAVAUX
ET D’ENTREPRISE ، ش.ح.م.م حات 

الشريك الوحيد.
حمة مسير الشركة املرحوم  إبراء 

عدة عبد الرحمان.
تسمية مصفي للشركة في شخص 
السيد عدة يحيى، بطاقة لطنية رقم 

.LB198722
طريق الرباط   : عنوان التصفية  
القصر  الطابق الثالث،   134 رقم    ،

الكبير.
لقد تم االيداع القانوني ملحضر 
االبتدائية  باملحكمة  التصفية 
يوليو   1( بتاريخ  الكبير  بالقصر 
))2)، تحت رقم 188/))2) بملف 

الس ل التجاري رقم 1463.
47 P

CABINET CONSEIL D›EXPERTS
شركة محدلدة املسؤللية
 حات الشريك الوحيد 

راسمال : 522.222 درهم
مقرها االجتماعي : 1 شارع الشهيد ضياء 

الرحمان قطاع 1 بلوك ج السوي�سي الرباط

 STE ALAM EQUIPEMENT
«ALEQ

شركة محدلدة املسؤللية
 حات الشريك الوحيد 

راسمال : 52.222.222 درهم
مقرها االجتماعي : 12 زنقة درج 
اليمامة «ب» شقة رقم 12 الرباط

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
بتاريخ 12 يونيو ))2)، ما يلي  :

تقرر   : الشركة  مسير  تعيين 
الحنان،  محمد  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
كمسير للشركة ملدة   ،fl26930 رقم 
قابلة  يونيو   32 في  تنتهي  محدلدة 
للتجديد كل سنة من طرف الشريك 
املسير  صالحيات  لتحدد  الوحيد، 
التوقيع  شرلط  حسب  او ديد 

املخولة له.

صالحيات  تفويض   : التوقيع 

محمد  للسيد  االجتماعي  التوقيع 

الحنان حسب الشرلط التالية :

يتعلق  فيما  محدلدة  غير  توقيع 

باوخدمات البنكية.

يخص  فيما  محدلدة  غير  توقيع 

اجراءات االدارة اليومية للشركة.

محمد  السيد  مع  توقيع مشترك 

كيري عن أي التزام له عالقة بشراء 

أل بيع العقارات، االئتمان، معامالت 

االدارية  املعامالت  باستثناء  الرهن 

اليومية املتعلقة بنشاط الشركة.

للسيد محمد الحنان حق اعطاء 

صالحيات التوقيع الي شخص  فيما 

اليومية  العادية  املعامالت  يخص 

املتعلقة  بنشاط الشركة.

تعديل   : تعديل النظام االسا�سي 

النظام االسا�سي على  من   1( املادة 

النحو التالي: 

لصالحيات  تعيين   :  1( املادة 

املدراء.

تتم ادارة الشركة من قبل شخص 

يختارهم  اكثر  ال  لاحد  طبيعي 

الشريك الوحيد.

يتم تعيين املدير )املدراء( بواسطة 

الشريك الوحيد.

طرف  من  الشركة  تسيير  يتم 

حسب  الحنان  محمد  السيد 

الشرلط التالية :

يتعلق  فيما  محدلد  غير  توقيع 

باوخدمات البنكية.

يخص  فيما  محدلدة  غير  توقيع 

اجراءات االدارة اليومية للشركة.

محمد  السيد  مع  توقيع مشترك 

كيري عن اي التزام له عالقة بشراء 

أل بيع العقارات، االئتمان لمعامالت 

االدارية  املعامالت  باستثناء  الرهن 

اليومية املتعلقة بنشاط الشركة.

للسيد محمد الحنان حق اعطاء 

صالحيات التوقيع الي شخص فيما 

اليومية  العادية  املعامالت  يخص 

املتعلقة بنشاط الشركة.

الوكالة للقيام باالجراءات.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  ايداع   ،(2(( يوليو   13 في 

.1(633(

48 P

STE UNIFONCIERE
استقالة لتعيين مدبرين
تعديالت نظامية تالزمية

العامة  او معية  بموجب 

شركة  شركاء  فان  العادية،  غير 

حات  شركة   ،UNIFONCIERE
راسمالها  محدلدة،  مسؤللية 

مقرها  الكائن  درهم،   52.222.222

بالرباط السوي�سي، 571 شارع محمد 

أ»  بناية  «ماتيس  عمارة  السادس، 
التجاري  الس ل  االلل،  الطابق 

135.577 الرباط، قد :

سيدي  السيد  استقالة  س لوا 

هشام خنبوني من مهامه كمدبر.

عينوا بصفته مدبرا جديدا لملدة 

غير محددة :

الساكن  بيطاف،  أنس  السيد 

جنان  شق(،  )عين  بالدارالبيضاء 

يسرى،الطابق  عمارة  كاليفورنيا، 

الثالث، الشقة 11.

من  ل)3   15 الفصلين  عدلوا 

النظام االسا�سي.

تم القيام االيداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،(2(( يونيو   (9 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 6232)1.
املدبر

49 P

STE UNIFONCIERE
توسيع غرض الشركة

تعديل تالزمي للنظام االسا�سي
العامة  او معية  بموجب 

في املنعقد  للشركاء  العادية   غير 

اوحاملة  للشركة   ،(2(( يونيو   8  

شركة   ،UNIFONCIERE لتسمية 
راسمالها  محدلدة،  مسؤللية  حات 

مقرها  الكائن  درهم،   52.222.222
بالرباط السوي�سي، 571 شارع محمد 
أ»  بناية  «ماتيس  عمارة  السادس، 
التجاري  الس ل  االلل،  الطابق 

135.577 الرباط، قد  قررت :
توسيع نشاطات الشركة لتشمل 
الشراء  ل/أل  املالية  االدلات  تدبير 
القيم  و ميع  لاالنجاز  لالتوظيف 
جميع  لتدبير  حيازة  لكذا  املنقولة 
محفظات املشاركات لالقيم املنقولة 

املغربية ال االجنبية.
ملحرر  لذلك  نتيجة  التعديل 
الفصل الثالث من النظام االسا�سي.

تم القيام االيداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،(2(( يونيو   32 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 6269)1.
املدبرية

50 P

STE VICAS GESTION
تعيين

مدير للفرع التابع
في  امل تمع  االدارة  مجلس  إن 
فاتح ابريل ))2)، للشركة املساهمة 
  VICAS GESTION اوحاملة لتسمية 
شارع   5 بالرباط  مقرها  الكائن   ،
الس ل التجاري   ، االميرة اللة مريم 
رقم 122.493، قد عين بصفته مديرا  
بالدارالبيضاء،  الكائن  التابع  للفرع 
7) شارع او يش امللكي املقيد تحت 

رقم 317.925 :
السيد لوران كلود فيرناند رلسين، 
 LAURENT, CLAUDE, FERNAND
ايمير  سان  الساكن   ،ROUSSIN

البوردلنيير فرنسا.
القانونين  بااليداعين  القيام  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية بالرباط بتاريخ 9 ماي ))2) 
تحت رقم )4.43)1 لبكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء 
))2)، تحت رقم  بتاريخ فاتح يوليو  

.8(9.932
مجلس االدارة

51 P
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STE ORGANON MAROC
نقل مقر الشركة

تعديالت نظامية تالزمية
غير  العامة  او معية  بموجب 

فبراير   8 املنعقد في  العادية للشركاء 

لتسمية  اوحاملة  للشركة   (2((

شركة   ،ORGANON MAROC
راسمالها  محدلدة،  مسؤللية  حات 

مقرها   الكائن  درهم،   4.372.222

شارع   ،168-166 بالدارالبيضاء 
التجاري  )الس ل  الزرقطوني 

للدارالبيضاء 39.325( قد قررت :

نقل مقر الشركة الى الدارالبيضاء 

شارع  بالس،  انفا  الذئاب(،  )عين 

الكورنيش، البرج الغربي املستوى 1.

التعديل تالزميا للفصل الرابع من 

النظام االسا�سي.

تم القيام االيداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،(2(( يوليو  فاتح  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 9.931)8.
املدبرية

52 P

STE DOMSAR
استقالة لتعيين مدبرين

تعديالت نظامية تالزمية

بموجب القرارات بتاريخ 15 يونيو 

))2)، فان الشريك الوحيد لشركة 

شركة حات مسؤللية    ،DOMSAR
راسمالها  لحيد،  بشريك  محدلدة 

مقرها  الكائن  درهم،   122.222

شارع   571 السسوي�سي،  بالرباط 

«ماتيس»   عمارة  السادس،  محمد 

الس ل  االللن  الطابق  أ،  بناية 

التجاري رقم 2.631)1، قد :

سيدي  السيد  استقالة  س ل 

هشام خنبوني من مهامه كمدبر.

لملدة  مدبرا جديدا  بصفته  عين 

غير محددة :

الساكن  بيطاف،  انس  السيد 

جنان  شق،  عين  بالدارالبيضاء 

الطابق   ،3 عمارة يسرى  كاليفورنيا، 

الثالثن الشقة رقم 11.

من  ل))   15 الفصلين  عدل 
النظام االسا�سي.

تم القيام االيداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
))2)، تحت  4 يوليو  بالرباط بتاريخ 

رقم 6119)1..
املدبر

53 P

STE IMMOFFSHORE
استقالة لتعيين مدبرين
تعديالت نظامية تالزمية

بموجب القرارات بتاريخ 15 يونيو 
))2)، فان الشريك الوحيد لشركة 
حات  شركة    ،IMMOFFSHORE
لحيد،  بشريك  محدلدة  مسؤللية 
راسمالها 12.222 ألرل، الكائن مقرها 
بطنجة،  للتصدير  اوحرة  باملنطقة 
الس ل التجاري رقم   ،34 امل موعة 

124.823 بطنجة، قد :
سيدي  السيد  استقالة  س ل 

هشام خنبوني من مهامه كمدبر.
لملدة  مدبرا جديدا  بصفته  عين 

غير محددة :
الساكن  بيطاف،  انس  السيد 
جنان  شق،  عين  بالدارالبيضاء 
الطابق   ،3 عمارة يسرى  كاليفورنيا، 

الثالثن الشقة رقم 11.
من  ل8)   14 الفصلين  عدل 

النظام االسا�سي.
تم القيام االيداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
))2)، تحت  7 يوليو  بالرباط بتاريخ 

رقم 55596).
املدبر

54 P

 STE  WINCAP
CONSTRUCTION
استقالة لتعيين مدبرين
تعديالت نظامية تالزمية

بموجب القرارات بتاريخ 15 يونيو 
))2)، فان الشريك الوحيد لشركة 
  ،WINCAP CONSTRUCTION
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

 122.222 راسمالها  لحيد،  بشريك 
الكائن مقرها بالدارالبيضاء،  درهم، 
11 زنقة الوحدة، اقامة االمام عاي، 
)، الس ل التجاري رقم  الشقة رقم 

45).453 بالدارالبيضاء، قد :
سيدي  السيد  استقالة  س ل 

هشام خنبوني من مهامه كمدبر.
لملدة  مدبرا جديدا  بصفته  عين 

غير محددة :
الساكن  بيطاف،  انس  السيد 
جنان  شق،  عين  بالدارالبيضاء 
الطابق   ،3 عمارة يسرى  كاليفورنيا، 

الثالثن الشقة رقم 11.
من  ل4)   15 الفصلين  عدل 

النظام االسا�سي.
تم القيام االيداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 7 يوليو ))2)، تحت 

رقم 832661. 
املدبر

55 P

 STE CARREAUX BELFKIH
SARL

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
لضع  تم   ،(2(( يونيو   (( بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدلدة 

املسؤللية حات املميزات التالية :
 STE CARREAUX  : التسمية 

.BELFKIH SARL
الهدف : بيع مواد البناء.

املقر الرئي�سي : شقة رقم 4 الطابق 
االلل اقامة قادر مرس اوخير تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

: حدد راسمال بما قدره  راسمال 
 1222 على  مقسم  درهم   122.222
للواحدة،  درهم   122 بنسبة  حصة 
االجتماعي  الصندلق  في  لدفعت 

للشركة.
االرباح  %من   5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  الشرنوبي  زكرياء  السيد 

محدلدة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(( يوليو   7 بتاريخ 

الس ل التجاري 136771.
للبيان لالنشر

56 P

 STE RENAISSANCE

EXPRESS
شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لحيد

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : االمل 5 رقم 5)1 

يعقوب املنصور الرباط

الس ل التجاري رقم : 7))161 

الرباط

تحويل الشكل القانوني
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 1)2)، تم 

املصادقة على ما يلي :

السيد  الداتي  الشخص  تحويل 

سفيان كثير الى شركة حات مسؤللية 

محدلدة.

تبعا لعقد عرفي حرر بتاريخ 5 ماي 

))2)، تم تحرير قوانين لشركة حات 

لحيد  بشريك  محدلدة  مسؤللية 

مواصفتها كالتالي :

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

  : االجتماعية  التسمية  

.RENAISSANCE EXPRESS

تاجر معدات   : الهدف االجتماعي 

سيارات.

املقر االجتماعي : االمل 5 رقم 5)1 

يعقوب املنصور الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

99 سنة تبتدئ من تاريخ تس يلها في 

الس ل التجاري.

 122.222  : االجتماعي  الراسمال 

درهم.

السيد سفيان   : توزيع الرأسمال 

بايداع  قام  لحيد،  شريك  كثير، 

تقدمة بقيمة 122.222 درهم.
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السيد سفيان   : الشريك الوحيد 
بكراي  مزداد  او نسية  مغربي  كثير 
 ،1983 يونيو  فاتح  بتاريخ  فرنسا، 
ح   1( قاطن بتجزئة الشبانات رقم 
ي م الرباط، حامل لبطاقة التعريف 

.A 798736 الوطنية رقم
كثير،  سفيان  السيد   : التسيير 
بكراي  مزداد  او نسية  مفربي 
 1983 يونيو  فاتح  بتاريخ  فرنسا، 
ح   1( قاطن بتجزئة الشبانات رقم 
ي م، الرباط حامل لبطاقة التعريف 

.A798736 الوطنية رقم
كثير،  سفيان  السيد   : التسيير 
بكراي  مزداد  او نسية،  مغربي 
 ،1983 يونيو  فاتح  بتاريخ  فرنسا، 
قاطن بتجزئة الشبانات، رقم )1، ح 
ي م الرباط، اوحامل لبطاقة التعريف 
الوطنية رقم )G(5949 عين كمسير 

للشركة ملدة غير محدلدة.
بالس ل  الشركة  تس يل  تم 
التجاري بالرباط، تحت رقم 7))161 

بتاريخ 8) يونيو ))2).
57 P

تسيير حر االصل تجاري
يوليو   7 بتاريخ  تم بالدارالبيضاء 
االصل  حر  تسيير  عقد  إبرام   (2((

تجاري حل اوخصائص التالية :
السيد   : التجاري  االصل  مالك 
لبطاقة  اوحامل  الورد،  احمد 
 BH42676 رقم  الوطنية  التعريف 
فيرالنديا،  فيكولو  بايطاليا،  لالكائن 

رقم 13 فيرسيلس.
السيد ادريس   : املسيرين االحرار 
ايت افقير، اوحامل لبطاقة التعريف 
لالكائن   JC34((95 رقم  الوطنية 
معرلف،  سيدي   4 بالدارالبيضاء 
اوحسين  لالسيد   ،43 زنقة   9(
التعريف  لبطاقة  اوحامل  ماغال، 
لالكائن   P(88818 رقم  الوطنية 
شارع  الفالح،  حي  بالدارالبيضاء 

العقيد العالم، رقم 7).
حي   : التجاري  االصل  عنوان 
 32 رقم   ،1(4 بلوك  لالمريم 

الدارالبيضاء.

النشاط التجاري : محل محصص 
للخبازة لاوحلويات.

 (2(( 5 يوليو  : من  مدة التسيير 
الى 31 ماي 6)2).

سيقوم  العقد  هذا  بموجب 
املسيرين لالصل التجاري باستغالله 

تحت مسؤلليتها خالل مدة العقد.
للخالصة لالبيان

 مالك االصل التجاري
السيد احمد الورد

58 P

STE WATER SUN TECH
SARL AU

حل الشركة
بمقت�سى قرار استثنائي بتاريخ 31 
))2)، قرر الشريك الوحيد ما  ماي 

يلي :
اوحل اوحبي للشركة.

تعيين السيد رشيد عمور مصفي 
للشركة.

بالعنوان  التصفية  مقر  حدد 
 8 شقة رقم   32 عمارة رقم   : التالي 
حسان  لوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الرباط.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يوليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2)، تحت رقم 6164)1.
59 P

STE BHPEROTECT
 SARL

 SIEGE : PLACE RABIAA
 ADAOUIA GAMERIE KAYS

MAGASIN N°35 AGDAL RABAT
تبعا ملحضر او مع العام للشركاء 

بتاريخ 4 يونيو ))2) تقرر ما يلي :
 BHPROTECT شركة  تصفية 

.SARL
بلكبير  علي  محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
العنوان  في  التصفية  مقر  تعيين 
االتي : ساحة رابية العدليةن معرض 
قايس، املحل رقم 35 أكدال الرباط.

بكتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،(2(( يوليو   1( بتاريخ 

الس ل التجاري 2)63)1.
60 P

االستاحة سعاد الشباب

موثقة

)5 شارع اوحسن الثاني، إقامة زازية، مكتب 

رقم 8-9 القنيطرة

STE ESPACE DE REVE
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : موالي بوسلهام، 
الطابق االر�سي رقم 8) طريق 

الشاطئ )1432
اراثة ريمي ريموند رليو

تلقته االستاحة  بمقت�سى محضر 
بالقنيطرة  موثقة  الشباب،  سعاد 

بتاريخ 7 يونيو ))2).
تم اتخاح الرقارات التالية :

تس يل لفاة الهالك ريمي ريموند 
لبمقت�سى   ،(219 ديسمبر   19 رليو 
عقد االراثة بتاريخ 32 سبتمبر 2)2).
استمرارية الشركة املذكورة أعاله 
كوجي،  كريستيان  مارتين  إسم  في 
لالسيد  رليو  إميلي سوزان  السيدة 
عبد  لالسيد  رليو  إيف  جوليان 

او ليل بوصيري.
كريستيان  مارتين  السيدة  تعيين 
املذكورة  للشركة  كمسيرة  كوجي 

أعاله.
تعديل املواد 6، 7 ل14 من النظام 

االسا�سي للشركة.
التجاري  بالس ل  التس يل  تم 
بسوق  االبتدائية  املحكمة  لدى 
األربعاء الغرب تحت رقم 146/))2) 

بتاريخ 15 يونيو ))2).
قصد النشر

61 P

 STE E.Z BEAUTE
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة
بشريك لحيد

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : أمل 1، مبنى 15، 
متجر رقم 4، الشطر الثاني تامسنا

حل مسبق
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
 E.Z قرر مسير الشركة   ،(2(( ماي 

BEAUTE SARL AU، ما يلي :

حل الشركة بشكل مسبق.
تعيين املصفي للشركة في شخص 

السيدة بلحنافي سعاد.
 ،1 أمل    : التالي  العنوان  جعل 
مبنى 15، متجر رقم 4، الشطر الثاني 

تامسنا مقرا للتصفية.
لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 
 (9 يوم  بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

يونيو ))2)، تحت رقم 8433.
62 P

 STE EVENTS CHARKAOUI
 MEHDI
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة
بشريك لحيد
تاسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،(2(( ماي   (5  
بشريك  محدلدة  مسؤللية  حات 

لحيد.
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.
 STE EVENTS  : التسمية 

.CHARKAOUI MAHDI SARL AU
: توفير منتجات املع نات  الهدف 
أل املخابز أل غيرها من اوخدمات حات 
معدات،  اوحفالت،  بتنظيم  صلة 
تنظيم حدث عائلي تقليدي، ريا�سي، 
داخل  سيا�سي  إقتصادي،  فني، 

لخارج املغرب.
 4 1، أمل  : املحل  املقر االجتماعي 

رقم 165 سيم الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تس يل الشركة بالس ل التجاري.
الراسمال : حدد راسمال الشركة 
 1222 درهم مقسم الى   122.222 في 
درهم   122 بقيمة  اجتماعية  حصة 
لتوزيعها  اكتتابها  سدد   للواحدة 

كما يلي :
السيد املهدي صابر : 122 حصة.
السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
محدلدة  غير  ملدة  صابر،  املهدي 
القانون  توقيع  تاريخ  من  ابتداء 
االسا�سي للشركة مع اعتماد توقيعه 

االدارية  لالوثائق  العقود  جميع  في 

لالبنكية.
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من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير لتنتهي في 

كل سنة.

االرباح : يخصم ما قدره 5 % من 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدلد 1/5 من الراسمال.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 161363 

بتاريخ 9) يونيو ))2).
بمقت�سى مقتطف لبيان

63 P

 STE YOUR HOUSE

PARAPHARMACIE
شركة حات مسؤللية محدلدة

بشريك لحيد

راسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : أبواب النصر بيت 

املستقبل العمارة رقم 5، املحل رقم 

7 البراهمة سال

يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

))2) بسال، تم تأسيس  )) مارس   

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

بشريك لحيد باوخصائص التالية :

 STE YOUR HOUSE  : التسمية 

.PARAPHARMACIE

التجميل  مستحضرات   : الهدف 

)تاجر املنتجات( بالتفصيل.

راسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة .

 1222  .... الزيو  فاطمة  السيدة 

حصة.

النصر  أبواب   : االجتماعي  املقر 

5، املحل  بيت املستقبل العمارة رقم 

رقم 7 البراهمة سال.

التسيير : فاطمة الزيو.

املدة : 99 سنة.
التجاري  بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

.35985
بمثابة مقتطف لبيان

64 P

STE AJARIF ALU
شركة حات مسؤللية محدلدة

راسمالها : 122.222 درهم
مقرها االجتماعي : الطابق تحت 
ار�سي العمارة 64) شارع محمد 
اوخامس، تجزئة فرلكي الصغير 

تابريكت  سال
يوم حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
))2) بسال، تم تأسيس   14  يونيو  
محدلدة   مسؤللية  حات  شركة 

باوخصائص التالية :
 STE AJARIF ALU  : التسمية 

.SARL
الهدف :  النجارة االملنيوم، معدن 

لأعمال متنوعة.
راسمال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 
122 درهم للحصة الواحدة  مقسمة 

كاالتي :
 522  .... احمد  بنمعمر  السيد 

حصة.
 522  .... وحسن  بنهنو  السيد 

حصة.
تحت  الطابق   : االجتماعي  املقر 
محمد  شارع   (64 العمارة  ار�سي 
الصغير  فرلكي  تجزئة  اوخامس، 

تابريكت  سال.
التسيير : بنمعمر احمد.

املدة : 99 سنة.
التجاري  بالس ل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

.36(15
بمثابة مقتطف لبيان

65 P

 STE NEO SPOT
ORGANISATION

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
شريك لحيد

 رأسمالها :  122.222.) درهم
مقرها االجتماعي :  شارع محمد 

السادس كلم 3.5 السوي�سي - الرباط   
الرقم الضريبي :  3343676 

الس ل التجاري رقم :  88327
استمرار الشركة

 قرر الشريك الوحيد في شركة 

شركة  في  الوحيد  الشريك  قرر 

 ،  NEO SPOT ORGANISATION

عدم فسخ   ،(2(( يونيو   (2 بتاريخ 

الشركة على الرغم من كون األموال 

  1/4 عن  تقل  أصبحت  الذاتية 

الرأسمال االجتماعي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2)، تحت رقم 6142)1.
ملخص من أجل النشر

املتصرف

66 P

STE EGIO
شركة حات مسؤللية محدلدة 

رأسمالها :  122.222 درهم

مقرها االجتماعي : 11 زنقة قابس 

رقم 4 - الرباط   

الس ل التجاري رقم :  134289 

الرقم الضريبي :  7162)318

تعديالت في القانون األسا�سي 
 STE لشركة  العام  او مع  قرر 

EGIO املنعقد بتاريخ 1) يونيو ))2) 

ما يلي :

حصة   122 بيع  على  املصادقة 

التي  درهم٬   122 اجتماعية من فئة 

 ALEXANDRE هي في ملك السيد   

SANTOS لفائدة :

العلمي٬  االدري�سي  السيد زكرياء   

القاطن بسال،  تجزئة محمد عمارة 8 

رقم 3 زنقة الرازي حي املكنسية : 52 

حصة.

القاطن  هبال٬  اسماعيل  السيد   

 :1 شارع اوحسن الثاني رقم  بتمارة٬ 

52 حصة.

االحتفاظ بالسيد دريس االري�سي 

للشركة  كمسير  لظيفته  في  العلمي 

ملدة غير محدلدة. 

األسا�سي  القانون  على  املوافقة 

٬بعد تغيير الفصلين   املعدل للشركة 

6 ل 7.   

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الرقم  تحت   ،(2(( يوليو   8 بتاريخ 

 .1(6(91
67 P

 STE AHMED AMINE IMOBI
   SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 
بشريك لحيد  
 تعديل شركة 

املؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 12  يوليو ))2) قرر مساهم شركة  
 AHMED AMINE IMOBI SARL
AU رأسمالها 122.222  درهم مايلي :
تم قبول إستقالة مساعد مسير 
عثماني  إسماعيل  السيد  الشركة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

 D (433(9. رقم
جديد  مسير  مساعد  تعيين  تم 
العثماني  ياسين  السيد  الشركة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

 D 87824(. رقم
األسا�سي  القانون  تغيير  تم  كما 

للشركة .  
الدين  نور  السيد   : التوقيع 
السيد ياسين العثماني  العثماني أل  
يبق  األبناك  في  عدا  ما  للشركة،  
العثماني  الدين  نور  للسيد  التوقيع 

املوقع الوحيد.
الدين  نور  السيد   : التسيير 
العثماني ل ينوب عنه   السيد ياسين 

العثماني.
باملحكة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   8 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
))2)، تحت رقم627) لرقم الس ل 

التجاري  5)476.
68 P

STE  PHARMACIE MYNOZA
SARL AU

تاسيس شركة 
يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم احداث   بسال،   (2(( ابريل    1(
محدلدة  لشركة  االسا�سي  القانون 
تتلخص  لحيد  بشريك  املسؤللية 

فيما يلي :
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التسمية :

.STE PHARMACIE MYNOZA

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة بشريك لحيد.

الهدف االجتماعي  : صيدالني.

ج   1 املبنى رقم   : املقر االجتماعي 

اقامة ميموساس   ( املحل رقم   4 ح 

صخيرات.

املدة : 99 سنة.

راسمال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 الى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة .

عبد  لشهب  السيد   : التسيير 

الغفور ملدة غير محدلدة.

 : الفترة املعمول بها خالل السنة 

تبدأ من فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

لفائدة   %  5 بعد خصم   : االرباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

الس ل التجاري : 136693 تمارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يونيو   (9 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2)، رقم 8438.
من أجل االستخالص لالبيان

69 P

STE DILIGOR

 CABINET DILIGOR EXPERTS

COMPTABLES CONSEIL

DEPARTEMENT JURIDIQUE ET FISCAL

 SIEGE :  BUREAU 7 RESIDENCE DEUX

 PALMIERS ANGLE AVENUE DES FAR

 N°44 ET RUE MAAMORA N°16(

KENITRA

TEL  : 25.32228984

STE BKM MARKET

SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  لضع  تم  قد  القنيطرة 

اوخصائص  تحمل  لشركة  االسا�سي 

التالية : 

.STE BKM MARKET : التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤللية املحدلدة.

املعلومياة   : االجتماعي  الهدف 

)البرمجة، التحليل لالتصميم(.

املشاركة املباشرة لغير املباشرة في 

جميع العمليات املالية لاملنقولة لفي 

جميع املنشآت التجارية لالصناعية.

درهم مقسمة   52.222  : راسمال 

درهم   122 حصة من فئة   122 الى 

للحصة موزعة على الشكل التالي :

محمد بنهيش 52) حصة.

محمد اليوبي 52) حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التس يل في الس ل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ماعدا   31 الى 

السنة االللى من تاريخ التس يل.

 18 املكتب   : االجتماعي  املقر 

إقامة زالية  شارع موالي   ،6 الطابق 

الزابيط  االميرة  لشارع  هللا  عبد 

القنيطرة.

املسالي لمحمد  زكرياء   : التسيير 

املرابط.

 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.659(5

70 P

STE ADVERTEAM
SARL

نقل املقر االجتماعي للشركة
او مع  من  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط  مس ل  عادي  غير  العام 

بتاريخ 5) أبريل ))2)، قرر الشريك 

 ADVERTEAM لشركة  الوحيد 

مسؤللية  حات  شركة   ،SARL AU

محدلدة بشريك الوحيد ما يلي :

نقل املقر االجتماعي للشركة من 

اوحبوس،  عمارة  القبيبات،  زنقة   1

 6 زنقة جبل تازكا رقم   4 الرباط الى 

اكدال الرباط.

تعديل القانون االسا�سي.

مكتب  في  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  تس يل 
رقم  تحت   ،(2(( يونيو   (8 بتاريخ 

.1(5912
71 P

STE JAVEXPERT
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

راسمالها : 12.222 درهم
مقرها االجتماعي : 15 شارع االبطال 

رقم 4 اكدال الرباط
تاسيس شركة 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط،  مبرم   ،(2(( يونيو   (1
تم   ،(2(( يونيو   (7 مس ل بتاريخ 
حات  لشركة  االسا�سي  النظام  لضع 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد التالية مواصفاتها :
 STE JAVEXPERT  : التسمية 

.SARL AU
لأنشطة  البرمجة   : الغرض 

الكمبيوتر االخرى.
15 شارع االبطال    : مقر الشركة 

رقم 4 اكدال الرباط.
بمبلغ  محدد   : الشركة  رأسمال 
12.222 درهم مقسمة إلى 122 حصة 
الواحدة  للحصة  درهم   122 بقيمة 
الوحيد  للشريك  بالكامل  مخصصة 

السيد يوسف الشاهدي الوزاني.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تس يل الشركة في الس ل التجاري 
ماعدا حالتي اوحل السابق اللانه أل 

التمديد.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
املالية  السنة  لتنتهي  ديسمبر،   31
يتبع  الذي  ديسمبر   31 في  االللى 
تس يل الشركة في الس ل التجاري.

يوسف  السيد  يتولى   : التسيير 
اوحامل للبطاقة  الشاهدي الوزاني، 
  ،A681112 رقم  الوطنية  التعريف 
 4 الوفاق  تجزئة  بتمارة،  القاطن 
التسيير املنفرح ملدة غير   4568 رقم 

محدلدة.

مكتب  لدى  الشركة  تس يل  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(( يوليو   7 بتاريخ 

.161525
خالصة لبيان املسير

72 P

STE HAMMER TRANS
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

تاسيس شركة 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،(2(( يونيو   17 يوم  بالرباط 

املسؤللية  محدلدة  شركة  تاسيس 

تحمل  لالتي  الوحيد  الشريك  حات 

اوخصائص التالية :

 STE HAMMER  : التسمية 

.TRANS  SARL AU

راسمال الشركة : 122.222 درهم 

 122 1222 حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة.

اوحسن  شارع   : االجتماعي  املقر 

الثاني عمارة 3)4 رقم 7 الرباط.

النقل   : االجتماعي  الهدف 

السياحي لنقل البضائع.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

رشيد املازلزي القاطن بتجزئة اوحاج 

الرباط  م  ي  ح   68 الرقم  سليمان 

لاوحامل للبطاقة التعريف الوطنية 

رقم BH518652 ملدة غير محدلدة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(( يوليو   4 يوم 

.1(61(9

 : التجاري  الس ل  في  االندراج 
التجاري  بالس ل  الشركة  س لت 

بالرباط، تحت رقم 7)1614.
لالشارة لالنشر

السيد رشيد املازلزي

73  P
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU (ème Etage Appt 7

Avenue Agadir, GUELMIM

Tél : 25(8 77 18 63

شركة مدراكس 
تعديل 

طبقا ملدالالت او مع العام الغير 

تم   (2(1 3) سبتمبر  العادي بتاريخ 

تقرير ما يلي :

قرر السيد خرخاش حمزة بيع كل 

حصته املمثلة في 1222 حصة للسيد 

لغزال عمر.

عن  لاملسؤلل  الوحيد  املسير 

اإلمضاء هو السيد لغزال عمر.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

كلميم  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( يناير   17 بتاريخ 

.(2((/(1

74 P

MOROCCAN AUSTRALIAN
SARL

املقر : الحي الصناعي، النهضة، 

التجزئة ك1، الرباط

التعريف الضريبي : 3323474

الرقم الوحيد لتعريف املقاللة : 

221538946222257

الس ل التجاري بالرباط رقم : 

(9569

تعيين مدير غير مذكور في النظام 
األسا�سي 

العادي  العام  او مع  بمقت�سى 

يونيو   16 بتاريخ  استثنائيا  املنعقد 

 MOROCCAN لشركة   (2((

الرأس  حات   AUSTRALIAN SARL

املال 122.222 درهم، تقرر ما يلي :

تعيين مدير غير مذكور في النظام 

بنشقرلن،  قاسم  )السيد  األسا�سي 

 (AA19796 رقم  الوطنية  البطاقة 

مع اوحفاظ على السيد محمد سعد 

شريك  قانوني/  كمدير  بنشقرلن 

دلن أي تعديل في النظام األسا�سي.

على  تعديل  أي  إجراء  يتم  لم 

النظام األسا�سي.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط في األجل القانوني يوم 

4 يوليو ))2) تحت رقم 6134)1.

75 P

 K&S GLOBAL CONSULTING
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة

يقدر  رأسمالها ب : 122.222  درهم 

املقر االجتماعي : شارع أتينا، مركز 

محج الرياض، الطابق اوخامس، 

مبنى رقم 7 ل8 حي الرياض، الرباط  

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ  لمس ل   (2(( يونيو   32 

قرر شركاء  بالرباط،   (2(( يوليو   7

الشركة ما يلي :

تفويت 522 حصة اجتماعية من 

طرف  من  للحصة  درهم   122 فئة 

للسيد خليل  السيد سعد بالهدفة، 

ادرليش.

خليل  السيد  يصبح  لبالتالي 

ادرليش، الشريك الوحيد في الشركة، 

لرأسمال  او ديد  التقسيم  ليصبح 

الشركة كما يلي :

 122.222 ادرليش  السيد خليل 

درهم ؛

امل موع 122.222 درهم.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

مسؤللية  حات  شركة   : لتصبح 

محدلدة لحات شريك لاحد.

بالهدفة،  سعد  السيد  استقالة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
من مهمته كمسير   BK322423 رقم 

للشركة مع اإلبراء.

ادرليش،  خليل  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
لحيد  كمسير   AB481(( رقم 

للشركة، ملدة غير محدلدة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

 1(63(5 تحت رقم   (2(( يوليو   13

.(RC N°157713(

76 P

 ALLIANCE OTKA IMPORT 
SARL

شركة أليونس التكا امبور ش.ح.م.م

مقرها : 15، شارع األبطال، شقة 4، 

أكدال، الرباط

رأسمالها : 122.222 درهم  

1 - بموجب قرار او معية العامة 

قرر   (2(( ماي   31 للمساهمين يوم 

ما يلي :

التكا  «أليونس  شركة  تصفية 

 ALLIANCE OTKA امبور» ش.ح.م.م

.IMPORT SARL

لطفي  عثمان  السيد  يوافق 

مسيرا  شريكا  بصفته  الصنهاجي 

التكا  «أليونس  لشركة  لمصفيا 

السوالمي  لالسيد  ش.ح.م.م  امبور» 

على  شريكا  بصفته  الكامل  عبد 

لعلى  للتصفية  التركيبية  القوائم 

من طرفهم  املحضر  التصفية  تقرير 

اإلغالق  على  ليوافقون  ليقررلن 

النهائي لشركة «أليونس التكا امبور» 

 ALLIANCE OTKA ش.ح.م.م 

.IMPORT SARL

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   -  (

الضبط لدى املحكمة التجارية بالرباط 

يوم 13 يونيو ))2) تحت رقم 5194.
لإلشارة لالنص

77 P

 LMB CONSULTING 
SARL AU

ل.م.ب كونسولتينغ ش.م.م.ش.ل

شركة حات مسؤللية محدلدة 

بشريك لاحد

رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها ب : إقامة زلم-زلم، عمارة د، 

شقة رقم )، هرهورة، تمارة

1 - بموجب قرار الشريك الوحيد 

لهو   (2(( أبريل   14 بتاريخ  املتخذ 

كما يلي :

«ل.م.ب  شركة  تصفية 

 LMB ش.م.م.ش.ل  كونسولتينغ» 

.CONSULTING SARL AU

منصف  بربيش  السيد  يوافق 

بصفته شريكا لحيدا لمصفيا لشركة 

ش.م.م.ش.ل  كونسولتينغ»  «ل.م.ب 

 LMB CONSULTING SARL AU

للتصفية  التركيبية  القوائم  على 

من  املحضر  التصفية  تقرير  لعلى 

اإلغالق  على  ليوافق  ليقرر  طرفه 

النهائي لشركة «ل.م.ب كونسولتينغ» 

 LMB CONSULTING ش.م.م.ش.ل 

.SARL AU

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   -  (

الضبط لدى املحكمة التجارية بتمارة 

يوم 6 يونيو ))2) تحت رقم 1163.
لإلشارة لالنص

78 P

 EB TRAVAUX 

CONSTRUCTION MAROC
ش.م.م

املقر االجتماعي : عمارة 32 الشقة 8 
زنقة موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط

بمقت�سى او مع العام التأسي�سي 

تم   ،(2(( ماي   (7 بتاريخ  مؤرخ 

مسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

محدلدة باملميزات التالية :

 EB TRAVAUX شركة   : التسمية 

CONSTRUCTION MAROC ش.م.م.

حات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤللية محدلدة.

الهدف : األشغال املختلفة لالبناء، 

التجارة، االستيراد لالتصدير.

املقر االجتماعي : عمارة 32 الشقة 

8 زنقة موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 122.222 في  االجتماعي  الرأسمال 

حصة   1222 على  مقسمة  درهم 

122 درهم للواحدة، موزعة  بقيمة 

على الشكل التالي :

السيد علي الضالي 522 حصة ؛

السيد محمد بولنوار 522 حصة ؛
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امل موع 1222 حصة.

التسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

لالسيد  الضالي  علي  السيد  إلى 

غير  ملدة  كمسيران  بولنوار  محمد 

 EB TRAVAUX لشركة  محدلدة 

.CONSTRUCTION MAROC

األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96.25.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

في  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

13 يوليو ))2) تحت رقم 6338)1.

79 P

SOCIALCOOP 
شركة حات املسؤللية املحدلدة  

رأسمالها : 12.222  درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

ملتقى زنقة موزار لشارع أنفا، إقامة 

لوبوتي بارادي، الطابق السابع 

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(2(( ماي   (7

بامليزات  املحدلدة  املسؤللية  حات 

التالية :

 : االجتماعية  التسمية 

.SOCIALCOOP

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 

ملتقة زنقة موزار لشارع أنفا، إقامة 

لوبوتي بارادي، الطابق السابع.

بيع،  شراء،   : االجتماعي  الغرض 

العطور،  تصنيع  تصدير،  استيراد، 

الزيوت لمستحضرات التجميل.

املدة : 99 سنة.
درهم   12.222  : رأسمال الشركة 

املساهمات  من  بالكامل  مكتتبة 

النقدية.

الشركاء :

الشرقالي،  لالسهام  السيدة 

حي  البيضاء،  بالدار  القاطنة 

املستشفيات، 5) طارق بن زياد ؛

بنسليمان،  سليمان  السيد 

حي  البيضاء،  بالدار  القاطن 

املستشفيات، 5) طارق بن زياد.

التسيير :

السيدة لالسهام الشرقالي ؛

السيد سليمان بنسليمان.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

رقم  تحت   (2(( يونيو   32 بتاريخ 

.8(9693

 SOCIALCOOP شركة  قيد  تم 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالس ل 

رقم  تحت   (2(( يونيو   32 بتاريخ 

.548473
قصد النشر لاإلعالن

80 P

 MAGHRIB HOSPITALITY

COMPANY
 شركة مساهمة  

رأسمالها : 4.122.222.222 درهم

املقر االجتماعي : 4-) زنقة األبطال، 

حي الراحة، الدار البيضاء  

الس ل التجاري رقم 451265

الدار البيضاء

بمقت�سى محضر او مع العام   -  I

الغير العادي املنعقد في فاتح يونيو 

))2)، تقرر ما يلي :

االجتماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

للشركة بمبلغ 1.522.222.222 درهم 

 (.622.222.222 من  يرتفع  لبذلك 

درهم   4.122.222.222 إلى  درهم 

أسهم جديدة   15.222.222 بإصدار 

للقيمة  درهم   122 فئة  من  عادية 

اإلسمية الواحدة، صادرة بالتكافؤ.

تعديل موازي لمشرلط للفصل 7 

من القانون األسا�سي.

إعطاء الصالحيات الالزمة مل لس 

اإلدارة لتحقيق الزيادة في الرأسمال.

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II

 ،(2(( يونيو   (9 اإلدارة املنعقد في 

تقرر ما يلي :

في  النهائية  الزيادة  تحقيق 

رأسمال  يصل  لبذلك  الرأسمال، 

الشركة إلى 4.122.222.222 درهم.

من   7 للفصل  موازي  تعديل 

القانون األسا�سي.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
رقم   تحت    (2(( يوليو   7 بتاريخ 

.832818
قصد النشر لاإلعالن

81 P

 JORF FERTILIZERS 
COMPANY III
شركة مساهمة

رأسمالها : 1.222.222.222 درهم
املقر االجتماعي : الدار البيضاء، حي 

الراحة، )-4 زنقة األبطال
الس ل التجاري رقم 319331

الدار البيضاء
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 
املختلط املنعقد في 32 يونيو ))2)، 

تقرر ما يلي :
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط  
لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
رقم  تحت   (2(( يوليو   1( بتاريخ 

.831228
قصد النشر لاإلعالن

82 P

BABYLONE CONSULTING
 شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لاحد  
رأسمالها : 322.222 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 
لازيش 2412)، 41 زنقة ابراهيم 
اللمتوني، الطابق الثاني، الشقة 

رقم 6
الس ل التجاري رقم 159373

الدار البيضاء  
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشريك  قرر   ،(2(( يونيو   16

الوحيد للشركة ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

 89 البيضاء،  بالدار  حاليا  املتواجد 

شارع أنفا، إقامة ابن زيدلن، الطابق 

 السابع، الرقم 16 إلى العنوان التالي : 

 ،(2412 لازيس  البيضاء،  الدار 
الطابق  اللمتوني،  ابراهيم  زنقة   41

الثاني، الشقة رقم 6.

من   5 للفصل  موازي  تعديل 
القانون األسا�سي للشركة.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
رقم   تحت   (2(( يوليو   8 بتاريخ 

.832971
قصد النشر لاإلعالن

83 P

PAGMS BENABDESSELAM
SARL AU

 شركة محدلدة املسؤللية 
حات شريك لاحد 
تأسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
قوانين  حررت  بتمارة،   (2(( يونيو 
حات  املسؤللية  محدلدة  شركة 

شريك لاحد خصائصها كالتالي :
 PAGMS  : االسم   -  1

.BENABDESSELAM
العقاري  اإلنعاش   : الهدف   -  (

.(Promotion Immobilière(
3 - املقر االجتماعي : رقم 34، زنقة 
هرهورة،   ،( العابد  سيدي  صغرل، 

تمارة.
4 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائي.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال   -  5
إلى  درهم مقسم   122.222 مبلغ  في 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة، لدفعت بالكامل.
6 - التسيير : يقوم بتسيير الشركة 
السيد بنعبد السالم يوسف، مغربي 

او نسية.
من  تبتدئ   : املالية  السنة   -  7
ديسمبر من   31 فاتح يناير لتنتهي في 
ما عدا السنة األللى التي  كل سنة، 
إلى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31 ديسمبر.
تم االيداع   : اإليداع القانوني   -  8
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو   13 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 4)85.
للخالصة لالتذكير

84 P
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STE BENITIR FRERES
SARL

رأسمالها : 772.222 درهم
مقرها االجتماعي : دلار ألالد قاسم، 
سيدي محمد وحمر، سوق األربعاء 

الغرب
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 
يونيو   (9 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

))2) تقرر ما يلي :
االجتماعي  الهدف  تغيير   -  1
للشركة بإضافة النشاط اآلتي : نقل 

البضائع وحساب الغير.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  (

للشركة.
مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(( 7 يوليو  الغرب بتاريخ  األربعاء 

تحت رقم 339.
مقتطف للنشر لاإلشهار
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 CAFE TASSNIM
 N°113 Hay Alimarat, Skhirat,

Temara
تعديالت  

العام  او مع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  تمارة  في  املنعقد  العادي  غير 
 CAFE لشركة   (2(( يونيو   14
املسؤللية  حات  شركة   TASSNIM
املحدلدة، رأسمالها 122.222 درهم، 

تقرر :
اوحصص  جميع  تفويت 
من  كل  يملكها  الذي  االجتماعية 
لمضمون  خالد  مضمون  السيدان 
الدغمي  السيد  لصاوح  بوشعيب 
حصة   1222 أي ما مجموعه  أنس، 

بثمن 122 درهم للحصة الوحيدة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى شركة حات املسؤللية املحدلدة 

بشريك لحيد.
نقل املقر االجتماعي للشركة.

مجموعة الزيتون،   3( رقم   : من 
التقدم، الرباط.

اإلمارات،  حي   113 رقم   : إلى 
الصخيرات، تمارة.

خالد،  مضمون  السيد  استقالة 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 

رقم A771522 من تسيير الشركة.
أنس،  الدغمي  السيد  تعيين 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 
جديد  مسير   AE125283 رقم 

للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تس يل  تم   : القانوني  اإليداع 
بكتابة  التجاري  الس ل  في  الشركة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (2(( يونيو   32 يوم   بتمارة 

رقم 136681.
86 P

 LEGENDE TRANSPORT 
 TOURISTIQUE

SARL AU
بعد عقد او مع العام غير العادي 
للشركة بتاريخ 3) يونيو 1)2) بمقر 
حي  املسيرة،   5 أمل   94( الشركة 
يعقوب املنصور، الرباط، تقرر ما يلي :
السيد  أصبح  حيث  املسير  تغيير 
اوحالي  املسير  هو  بوتدرين  خليل 
 Légende Transport لشركة 

.Touristique
التجارية  باملحكمة  االيداع  تم 
بالرباط بتاريخ 9 سبتمبر 1)2) تحت 

رقم 117336.
87 P

 LEGENDE TRANSPORT 
 TOURISTIQUE

SARL AU
بعد عقد او مع العام غير العادي 
للشركة بتاريخ 1) فبراير 1)2) بمقر 
حي  املسيرة،   5 أمل   94( الشركة 
يعقوب املنصور، الرباط، تقرر ما يلي :
تغيير املقر حيث أصبح املقر اوحالي 
هو العنوان اآلتي : شارع عبد املومن، 
B(7 حسان،  املركز التجاري املامون 
الرباط بدل العنوان السابق األمال 5 
يعقوب املنصور،  املسيرة،   94( رقم 

الرباط.

التجارية  باملحكمة  االيداع  تم 
بالرباط بتاريخ 12 مارس ))2) تحت 

رقم 844))1.
88 P

R4G 
تأسيس شركة

العام  او مع  عقد  بمقت�سى 
يونيو   (7 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 
 R4G شركة  تأسيس  تم   ،(2((

باملواصفات التالية :
.R4G : التسمية

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،3 السالم  باب  ج.ه  س  األر�سي 

زلاغة، فاس.
 122.222  : مبلغ رأسمال الشركة 
1222 حصة بقيمة  درهم مكون من 

122 درهم للحصة الواحدة.
522 حصة للسيد الديب يوسف، 
حي   ،5 زنقة   ( برقم  الساكن 

صحرالي، فاس ؛
الديب  للسيدة  حصة   522
فاطمة، الساكنة بزنقة 5 رقم )، حي 

صحرالة، فاس.
غرض الشركة : اوحراسة.

للسيد   : لاإلمضاء  التسيير 
السحيمي كرلم.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالس ل التجاري.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
 ضبط املحكمة التجارية بفاس بتاريخ 
لتم   (963 ))2) تحت رقم  يوليو   8
التجاري  بالس ل  الشركة  تس يل 

تحت رقم 15)73.
89 P

STE ESSHIMI TV 
ش.ح.م.م ح.م.ل

عمارة 59 الطابق 1، زنقة تامسنا، 
الوفاق، خريبكة

تأسيس  
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  بخريبكة،   (2(1 سبتمبر   (3
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة حات اوخصائص التالية :

.STE ESSHIMI TV : التسمية
حات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  حات  املحدلدة  املسؤللية 

الواحد.
املقر االجتماعي : عمارة 59 الطابق 

1، زنقة تامسنا، الوفاق، خريبكة.
الرأسمال : 122.222 درهم موزع 
على 1222 حصة قيمة اوحصة 122 

درهم.
توزيع رأس املال :

 1222 السيدة السحيمي لجدان 
حصة.

الهدف االجتماعي :
أعمال مختلفة ؛
أعمال البستنة ؛
أعمال النظافة.

السحيمي  السيدة   : التسيير 
لجدان ملدة غير محدلدة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
لتنتهي في 31 ديسمبر باستثناء السنة 
في  التس يل  بعد  تبدأ  التي  األللى 

الس ل التجاري.
الشركة  تس يل  تم   : التس يل 
بالس ل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بتاريخ   7367 رقم  تحت   بخريبكة 

)) نوفمبر 1)2).
موجز لبيان

90 P

NISNOUS CAR
تفويت حصص

.NISNOUS CAR : التسمية
حات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  لحات  املحدلدة  املسؤللية 

الوحيد.
الوحدة  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

بلوك J، رقم 573، العيون.
او مع  ملدالالت  طبقا   : املوضوع 
 ،(2(( يونيو   (7 الغير عادي بتاريخ 

قرر املشاركون ما يلي :
طرف   من  حصة   722 تفويت 
السيد  إلى  الهرموش  إيمان  السيدة 

بدر افريوة.
استقالة السيدة إيمان الهرموش 

من منصبها كمسيرة للشركة.
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افريوة كمسير  بدر  السيد  تعيين 

للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤللية  حات  شركة  ليصبح 

املحدلدة.

بكتابة  تم   : القانوتي  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(( يونيو   (8 بتاريخ 

.(2((/1949

91 P

AFRILOFT
شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها 2.222)1 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 12 
زنقة اوحرية، الطابق الثالث، شقة 

رقم 5
لاملس لة بالس ل التجاري 

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم 543247

بمقت�سى محضر رسمي أنجز   -  1

ألتاغني  كمال  األستاح  طرف  من 

بتاريخ  البيضاء  الدار  بمدينة  موثق 

او مع  تقرر لفق   ،(2(( يونيو   14

املسماة  للشركة  االستثنائي  العام 

محدلدة  شركة   «AFRILOFT»

املسؤللية، ما يلي :

حصة   16 تفويت  على  املوافقة 

حميد  السيد  طرف  من  اجتماعية 

التعريف  لبطاقة  اوحامل  غالب 

لفائدة   BE4(((94 رقم  الوطنية 

لبطاقة  اوحامل  غالب  محسن 

 BE19996 رقم  الوطنية  التعريف 

لالسيد حكيم غالب اوحامل لبطاقة 

 BE683283 رقم  الوطنية  التعريف 

حصص   8 أي  بينهما  مناصفة 

اجتماعية لكل لاحد منهما.

بمقت�سى محضر رسمي أنجز   -  (

ألتاغني  كمال  األستاح  طرف  من 

بتاريخ  البيضاء  الدار  بمدينة  موثق 

او مع  تقرر لفق   ،(2(( يونيو   14

املسماة  للشركة  االستثنائي  العام 

محدلدة  شركة   «AFRILOFT»

املسؤللية، ما يلي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 15.672.(22 إلى  درهم   1(2.222

 155.52( بإصدار  لحلك  درهم 

122 درهم عن طريق  حصة من فئة 

مساهمة عينية في رأسمال الشركة.

من   8 ل   7 ل   6 الفصول  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

النظام  تعديل  على  املوافقة 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو ))2) تحت رقم 831255.
للنسخة لاإلشارة

92 P

STE UNIVERS LUXE CARS
SARL

تكوين شركة محدلدة املسؤللية
بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

القوانين  لضع  تم   (2(( يوليو   14

األساسية لشركة محدلدة املسؤللية 

حات املميزات التالية :
بدلن  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

لادي  حي   1 رقم  املحل   : املقر 

الدهب تجزئة فضلي رقم 167 تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

على  مقسم  درهم   122.222 قدره 

درهم   122 بنسبة  حصة   1222
الصندلق  في  لدفعت  للواحدة، 

االجتماعي للشركة.

من  املائة  في   5 تؤخذ   : األرباح 

األرباح الصافية لتأسيس االحتياطي.

اوحصص :

 522 الدرال�سي  نوفر  السيد 

حصة.

 522  : الطاهري  توفيق  السيد 

حصة.

امل موع : 1222 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد نوفل الدرال�سي لالسيد توفيق 

الطاهري ملدة غير محدلدة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم الس ل التجاري 136787.
93 P

AL-ARIFY MONASIB COM
SARL AU
تأسيس

 AL-ARIFY  : الشركة  اسم 
.MONASIB COM SARL AU
الهدف االجتماعي : الفالحة.

املسيرة   5 أمال   : املقر االجتماعي 
رقم 669 يعقوب املنصور الرباط.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
مقسمة لـ 1222 حصة من فئة 122 
درهم للحصة الواحدة للسيد محمد 

بن عبد هللا الدريبي العريفي.
بن  محمد  السيد   : التسيير 

عبد هللا الدريبي العريفي.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
 : بالرباط  التجارية  باملحكمة 

.161485
94 P

ELEORA NETWORK
SARL AU
تأسيس

 ELEORA  : الشركة  اسم 
.NETWORK SARL AU

إنتاج األفالم   : الهدف االجتماعي 
لاوخيال.

موزع األفالم السينمائية.
لالبرامج  األفالم  لتسويق  إنتاج 

التلفزيونية لاإلحاعية.
املسيرة   5 أمال   : املقر االجتماعي 

رقم 669 يعقوب املنصور الرباط.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
مقسمة لـ 1222 حصة من فئة 122 
بدر  للسيد  الواحدة  للحصة  درهم 

جواد.
التسيير : ابتسام الشركي.

التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بالرباط : 162969.
95 P

LALIZA TRAV
SARL
تأسيس

 LALIZA TRAV  : الشركة  اسم 
.SARL

مقالل   : االجتماعي  الهدف 
األشغال املختلفة أل البناء.

مقالل الديكور الرخامي.
املسيرة   5 أمال   : املقر االجتماعي 

رقم 669 يعقوب املنصور الرباط.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 

مقسمة لـ :
درهم   122 فئة  من  حصة   522
اوحسن  للسيد  الواحدة  للحصة 

تفرنت.
درهم   122 فئة  من  حصة   522
محمد  للسيد  الواحدة  للحصة 

افيخش.
تفرنت  اوحسن  السيد   : التسيير 

لالسيد محمد افيخش.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
 : بالرباط  التجارية  باملحكمة 

.159551
96 P

TECHALYTICS
SARL AU
تأسيس

 TECHALYTICS  : الشركة  اسم 
.SARL AU

الهدف االجتماعي : إدارة املشاريع.
االستشارة..

البرمجيات  مبيعات  خدمات 
لخدمات تكنولوجيا املعلومات.

املسيرة   5 أمال   : املقر االجتماعي 
رقم 669 يعقوب املنصور الرباط.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
مقسمة لـ 1222 حصة من فئة 122 
أبهي  للسيد  الواحدة  للحصة  درهم 

عبد امل يد.
التسيير : السيد أبهي عبد امل يد.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 
 : بالرباط  التجارية  باملحكمة 

.161461
97 P
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SKIN BY AR
SARL

تعديالت بالشركة
 SKIN BY AR  : الشركة  اسم 

.SARL

االجتماعي  النشاط  توسيع 

لبيع  تدريب  ليشمل  للشركة 

مستحضرات التجميل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  رقم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتمارة )8)8، الس ل التجاري رقم 

.134695

98 P

ZINAFI
SARL AU

تعديالت بالشركة
 ZINAFI SARL  : الشركة  اسم 

.AU

االجتماعي  النشاط  توسيع 

للشركة ليشمل بيع األجهزة الطبية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  رقم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط 13)6)1، الس ل التجاري 

رقم 144313.

99 P

INNOV INACIRI
SARL AU

تعديالت بالشركة
 INNOV INACIRI : اسم الشركة

.SARL AU

إنشاء فرع جديد للشركة الكائن 

بعمارة كتالونيا 18 املحل ) القطاع 

1 شارع محمد السادس حي لعوامر 

عين عودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  رقم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتمارة )781، الس ل التجاري رقم 

.1(3((5

100 P

ELEORA NETWORK
SARL AU

تعديالت بالشركة
 ELEORA  : الشركة  اسم 

.NETWORK SARL AU
 1222 الشركة  حصص  تفويت 
إلى  جواد  بدر  السيد  من  حصة 

السيدة ابتسام الشركي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  رقم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط 16)6)1، الس ل التجاري 

رقم 162969.
101 P

 SARA INTERNATIONAL
TRADE & SERVICE

SARL
تعديالت بالشركة

 SARA  : الشركة  اسم 
 INTERNATIONAL TRADE &

.SERVICE SARL
تفويت حصص الشركة 522 من 
السيد اوحسن حمادي سيدي حيبال 

إلى السيد اوحسن سيدي علي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  من 
حات  شركة  إلى  لحيد  بشريك 

مسؤللية محدلدة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  رقم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط 5663)1، الس ل التجاري 

رقم 157523.
102 P

MAREL DESIGN
SARL

تعديالت بالشركة
 MAREL DESIGN : اسم الشركة

.SARL
االجتماعي  النشاط  توسيع 
املختلفة  األعمال  ليشمل  للشركة 

لالبناء.
 522 الشركة  حصص  تفويت 
إلى  حصة من السيد زكرياء مرليني 

السيدة لبنى جزللي.

من  مرليني  زكرياء  السيد  إقالة 
لبنى  السيدة  لتعيين  الشركة  تسيير 

جزللي مسيرة لحيدة للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  رقم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط 5924)1، الس ل التجاري 

رقم 126881.
103 P

STE LAMOH CAR
SARL

الطابق األلل، رقم 19، زنقة )، حي 
النجاح، خنيفرة

غير  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   (7 بتاريخ  عادي 

اتخاح القرارات التالية :
22) حصة من  : تفويت   1 القرار 
بقيمة  بويج  السيد وحسن  حصص 
 : درهم للحصة لفائدة كل من   122
حصة   122 السيد محمد معطاللي 
لالسيد عبد هللا فضيلي 122 حصة.

القرار ) :  استقالة السيد ميمون 
للشركة  كمسير  منصبه  من  بويج 
معطاللي  محمد  السيد  لتعيين 

كمسير لحيد للشركة.
الشركة  مقر  تغيير   :  3 القرار 
حي   (25 رقم  الثالث  الطابق  من 
متشيفسان شارع الزرقطوني خنيفرة 
إلى : الطابق األلل، رقم 19، زنقة )، 

حي النجاح، خنيفرة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ   بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

7 يوليو ))2) تحت رقم 833).
104 P

CAFE FAZAZ
ش.م.م ب.ل

رقم )32، تجزئة الزهراء سيدي 
بوتزلكاغت، خنيفرة

التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(( 8) يونيو 
حات مسؤللية محدلدة شريك لحيد 

باملواصفات التالية :

.CAFE FAZAZ : التسمية

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

املقر االجتماعي : رقم )32، تجزئة 

الزهراء سيدي بوتزلكاغت، خنيفرة.

الغرض : مقهى.

 122.222 في  حدد   : الرأسمال 

درهم موزع  إلى 1.222 حصة موزعة 

على الشكل التالي :

فاطمة برباش : 1222 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة فاطمة برباش حلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (2(( يوليو   13 بتاريخ 

رقم  التجاري  الس ل   (2((/32(

.4455

105 P

BAYTOUNA ALAANE
SARL

في  مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مؤسسة  إنشاء  تم   (2(( يونيو   8

حات مسؤللية محدلدة باوخصائص 

التالية :

 BAYTOUNA  : التسمية 

.ALAANE SARL

 122.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.

عنوان الشركة : 56 زنقة إبراهيم 

 ( رقم  الشقة   56 العمارة  الرلداني 

املحيط الرباط.

هدف املؤسسة : الصحافة.

صحيفة إلكترلنية.

املسير : السيد اوخالقي وخضر.

الضريبة املهنية رقم 6325215).

 161571 رقم  التجاري  الس ل 

باملحكمة التجارية بالرباط.

106 P
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MARO PAYSAGE
SARL AU

حل الشركة
االستثنائي  العام  او مع  قرر 
 MARO PAYSAGE SARL» لشركة 
AU» املنعقد بتاريخ 9 فبراير ))2)، 
الس ل  من  لتشطيبها  الشركة  حل 

التجاري.
اوخاص  القانوني  اإليداع  أنجز 
لدى  الضبط  بكتابة  الشركة  بحل 
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

)) مارس ))2) تحت رقم 44)1.
من أجل االستخالص لالبيان

107 P

STE OSA LOGISTICS
SARL
تأسيس

يوم محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الرباط  في  مس ل   (2(( ماي   (6  
تم  قد   (2(( يونيو  فاتح  بتاريخ 
املسؤللية  حات  الشركة  تأسيس 

املحدلدة :
 OSA  : القانوني  اإلسم 

.LOGISTICS
نقل  مقالل   : االجتماعي  الهدف 

البضائع.
مقالل النقل الشامل.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة :
 522  : السيد عبد العزيز فيكري 

حصة.
وخليفي  املصطفى  محمد  السيد 

522 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع 

الس ل التجاري.
العنوان : تجزئة الهدى فتح اوخير 

رقم 4) تمارة.
املسير : السيد عبد العزيز فيكري.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 8492 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 
الس ل  رقم   (2(( يوليو   6 بتاريخ 

التجاري 136749.
108 P

BERSAIN-SYND
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم )1 مكرر
زنقة لبنان حي املحيط الرباط

حل الشركة
او مع  محضر  في  جاء  ملا  تبعا 
باملقر  املنعقد  االستثنائي  العام 
 (2(( يونيو  فاتح  بتاريخ  االجتماعي 

تقرر ما يلي :
حل الشركة ابتداء من فاتح يونيو 

.(2((
اوحسين  ايت  السيد محمد  منح 
تاريخ  من  تحفظ  لدلن  تاما  ابراء 
بداية نشاط الشركة حتى يومنا هذا.

بالعنوان  التصفية  مكان  تعيين 
: رقم )1 مكرر زنقة لبنان حي  التالي 

املحيط الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجارية بالرباط في 13 يوليو ))2) 

تحت رقم 6334)1.
لهذا بمثابة مقتطف لبيان

109 P

STE GROUPE SOYAZID
SARL

سكتور 14 بلوك اكس رقم 4
شارع االدخير حي الرياض الرباط

بمقت�سى عقد عرفي تمت مداللته 
او مع  قرر   (2(1 نوفمبر   8 بتاريخ 

العام االستثنائي ما يلي :
تفويت حصص الشركة كما يلي :

السيد محمد وحلو العمري فوت 
62222 حصة للسيدة زينب العمري.
الشركة  رأسمال  تقسيم  ليصبح 

كالتالي :
 (2.222.222 الشركة  رأسمال 
حصة   (22222 ل  مقسم  درهم 
122 درهم لكل حصة موزعة  بقيمة 

كالتالي : 
زينب العمري 162222 حصة.
اليزيد ح الي 42222 حصة.

وحلو  محمد  السيد  استقالة 
العمري من منصب التسيير.

زينب  العمري  السيدة  استمرار 
كمسيرة لحيدة للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
بالرباط تحت رقم اإليداع  التجارية 

118889 بتاريخ 8 نوفمبر 1)2).
 131629 رقم  التجاري  الس ل 

الرباط.
110 P

SIGMA PHARM G.I.E
رأسمالها يبلغ 522.222 درهم

املقر االجتماعي : 72 مكرر زنقة سبو 
الشقة رقم 19 اكدال الرباط

رفع الرأسمال االجتماعي
بتاريخ مدالالت   بمقت�سى 
11 فبراير ))2) إن او معية العامة 

غير العادية قد قررت :
جميع  على  العام  او مع  يوافق 
األعضاء  لقبول  املقدمة  امللفات 
إبالغه  بعد  امل موعة  في  او دد 

بقائمة املرشحين. 
 4 إلى  الشركة  مال  رأس  رفع  تم 

ماليين درهم عوض مليوني درهم.
او ماعي  الشراء   : فقرة  حذف 
امل موعة  داخل  التوزيع  لإعادة 

للمنتجات الصيدالنية من املادة ).
قرر او مع العام تعديل املادة 17 
من العقد لرفع سقف عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة.
قرر او مع العام تحديد شرلط 
بعد  اإلدارة  مجلس  إلى  االنضمام 

اقدمية أربع سنوات.
العقد  من   17 املادة  تعديل 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  بتجديد 

بالكامل بمقدار النصف.
عمليات  أن  اإلدارة  مجلس  قرر 
املالية  لاأللراق  األموال  سحب 
املصرفيين  على جميع  لالتفويضات 
لاملدينين ل املودعين يجب أن تكون 
السيد  بين  مشترك  بشكل  موقعة 
السيد هشام  الدين السالمي ل  نور 

اللحياني.
جديد  أسا�سي  نظام  لضع  تم 

مرفق بالتعديل اعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 8) يونيو ))2) تحت 

رقم 5923)1.
لهذا بمثابة مقتطف ل بيان

111 P

MORPOWER
SARL AU

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة بشريك لاحد 

الواحد   الشريك  قرار  بموجب 
تأسيس شركة حات مسؤللية  تقرر 
ل تبعا لذلك  محدلدة بشريك لاحد. 
فإنها تتكون من السيد محمد سهيل 

صريدي.
نشاط الشركة :

أعمال البناء لأعمال متعددة.
مكتب أبحاث لدراسات.

 تجارة عامة.
 6 : حي املس د زنقة  مقر الشركة 

رقم 4 الداخلة.
 MORPOWER  : تسمية الشركة 

SARL AU
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 122.222 في  حدد   : املال  رأس 
حصة   1222 على  مقسم  درهما 

بقيمة 122 درهم للواحدة. 
محمد  السيد   : التوقيع  التسيير 

سهيل صريدي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ الذهب  بوادي   االبتدائية 

4) يونيو ))2) تحت رقم 1957).
لهذا بمثابة مقتطف ل بيان

112 P

L&O TRADING
SARL

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة

بتاريخ الشركاء  قرار   بموجب 
 17 يونيو ))2)  تقرر تأسيس شركة 
محدلدة املسؤللية. لتبعا لذلك فإنها 
تتكون من السيد اوحسين الوحيان 

لالسيد ابريك بومعزة.
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 L&O TRADING : تسمية الشركة

 SARL

: متجر لبيع املواد  نشاط الشركة 

الغذائية.

مقر الشركة : املتجر التجاري رقم 

4 تجزئة الذهبية شارع اوحسن الثاني 

الصخيرات تمارة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
درهما   122.222  : املال  رأس 
مقسم على 1222 حصة بقيمة 122 

درهم للواحدة. 
التسيير : السيد اوحسين الوحيان 

لالسيد ابريك بومعزة.
اوحسين  للسيد  الفردي  التوقيع 

الوحيان لالسيد ابريك بومعزة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بتمارة   االبتدائية  املحكمة 

))2)/14/27 تحت 136793.
لهذا بمثابة مقتطف لبيان

113 P

نديسو مروك
ش.م.م

شركة محدلدة املسؤللية
الرأسمال : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 1 زنقة فتح ابن 
خفان بلفدير الطابق الثاني الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء
حل الشركة

تعيين املصفي
مقر التصفية

أكتوبر   18 بتاريخ  لقرار  طبقا 
محدلدة  شركة  شركاء  قرر   (2(1
الوحيد  الشريك  حات   املسؤللية 

ما يلي :
حل الشركة.

تعيين املصفي : نادية كواكبي.
ابن  زنقة فتح   1  : مقر التصفية 
الشقة  الثاني  الطابق  بلفدير  خفان 

رقم 3 الدار البيضاء.
لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   (2(1 نوفمبر   16 بتاريخ 

.822544
اإلدارة

114 P

بانيم

ش.م.م. حات ش.ل

شركة محدلدة املسؤللية

حات الشريك الوحيد

الرأسمال : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 3) ممر دي 

فينيكس، عين السبع

الدار البيضاء

RC : 548249

تأسيس شركة
في مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

القانون  لضع  تم   (2(( يونيو   14

لشركة  البيضاء  بالدار  األسا�سي 

محدلدة املسؤللية مميزاتها التالية :

الهدف :

تطوير األمالك لأعمال متنوعة.

لالتجهيزات  البناء  مواد  تسويق 

الصناعية لاملعدنية لاألجهزة.

املعامالت  جميع  عام،  لبشكل 

أل  الصناعية  أل  املالية  أل  التجارية 

األلراق املالية أل العقارات أل غيرها 

من املعامالت التي قد تكون مرتبطة 

أن  املحتمل  من  أل  الشركة  بغرض 

تعزز تطوير الشركة.

التسمية : «بانيم» ش.م.م.

دي  ممر   (3  : االجتماعي  املقر 

فينيكس عين السبع - الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال : 122.222 درهم.

اإلدارة : نور الدين بوجناح.

اإلمضاء : نور الدين بوجناح.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

الباقي يعطى للحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

9) يونيو ))2) تحت رقم 9515)8.
اإلدارة

115 P

SIBOUS TOUR
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(2(( يونيو   17 بتاريخ  الرباط، 
املسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

املحدلدة الشريك الوحيد.
SIBOUS TOUR  :  التسمية 

SARL AU
نقل  مقالل   : االجتماعي  الهدف 

األفراد.
رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
الشريك الوحيد :

 1222 وحسن  سيبوس  السيد 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ لضع 

الس ل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األللى  السنة 

التس يل.
 5 الشقة   11 رقم  عمارة   : املقر 
أكدال  عوا  ضاية  زنقة   ،( الطابق 

الرباط.
املسير : السيد سيبوس وحسن.

التجاري :  بالس ل  التقييد  رقم 
 (2(( يوليو   6 بتاريخ   1(6((3

باملحكمة التجارية بالرباط.
116 P

BOKAPROMO
SARL

حل الشركة
للشركة  العام  او مع  عقد  بعد 
املتواجدة   BOKAPROMO SARL
باملقر التالي : عمارة 58 شقة أ3 زنقة 
رأسمالها  الرباط،  أكدال،  سبو  لاد 
ليقررلا اجتمعوا  درهم   122.222 

ما يلي :
ماي   (2 حل الشركة اعتبارا من 

.(2((
تعيين املصفي : محمد بوقاسن.

 58 عمارة   : تحديد مقر التصفية 
شقة أ3 زنقة لاد سبو أكدال، الرباط.

القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

الرقم  تحت   (2(( يوليو   13

.1(63((

117 P

B WOOD INTERIOR
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 32 الشقة 

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط

بالرباط،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر   (2(( يونيو   (7 بتاريخ 

ش.ح.م.م.  انتريور»  للد  «ب   شركة 

ما يلي :

من   : االجتماعي  املقر  تحويل 
موالي  زنقة   8 الشقة   32 «عمارة 

إلى  الرباط»  حسان  لوكيلي  احمد 

لعسكرة  شارع   3-(-1 رقم  «محل 

حسين - سال».

تعديل القانون األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 6354)1 

في 14 يوليو ))2).

118 P

BELDADIS
SARL

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 46، شارع عقبة 
رقم ) أكدال الرباط

بالرباط،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر شركاء   (2(( فبراير   (8 بتاريخ 

شركة «بيلداديس» ش.ح.م.م. ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي : من «46، 

شارع عقبة رقم ) أكدال الرباط» إلى 

 9 كيلو متر   1 «الطريق الوطنية رقم 

طريق طنجة النخاخسة القنيطرة».

محطة   : تجاري  نشاط  إضافة 

الوجبات   - السيارات  خدمات 

السريعة - مقهى.
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تقليص هدف الشركة : التصدير 

لاالستيراد / بيع مواد البناء / التجارة.

تعديل القانون األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 6357)1 

في 14 يوليو ))2).

119 P

ECOLOGICAL FARM شركة
ش.ح.م.م حات شريك لحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،(2(( يوليو   8 بتاريخ  بالقنيطرة، 

 ECOLOGICAL شركة  تأسيس  تم 

FARM ش.ح.م.م حات شريك لحيد.

املقر االجتماعي : حي السالم بلوك 
الرلداني  ابراهيم  زنقة   3( رقم   11

سيدي سليمان.

االستغالل   : االجتماعي  الهدف 

الفالحي لالزراعي.

العمليات  كل  عامة  لبصفة 

لها  التي  لاملالية  لالعقارية  التجارية 

من  لالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التسيير أسند إلى : السيد مغرالي 

احمد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رأس املال حدد في مبلغ 122.222 

حصة   1222 إلى  مقسمة  درهم، 

سدد  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

اكتتابها لتوزيعها كالتالي :

 1222  : احمد  مغرالي  السيد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالس ل  لقيد  سليمان  سيدي 

رقم  تحت  التجاري سيدي سليمان 

3419 بتاريخ )1 يوليو ))2).
من أجل املستخرج لاإلشارة

120 P

BE THE ART شركة
ش.ح.م.م حات شريك لحيد

حل الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   6 يوم  بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
انحالل مسبق للشركة.

تسمية املصفين : السيدة فاطمة 
العزفي.

 : التصفية  فيه  تمت  الذي  املقر 
أ زنقة  الربيع  الطابق األر�سي إقامة 
إموزير  طريق  لألردن  حسين  امللك 

فاس.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يوليو   6 بتاريخ 

.3616
للضبط لالنشر

121 P

MG TRAJET
SARL

تأسيس شركة
لشركة  األسا�سي  القانون  أقيم 
بمقت�سى  محدلدة  مسؤللية  حات 
 (2(( فبراير   8 بتاريخ  عرفي  عقد 

كالتالي :
 MG TRAJET  : الشركة  اسم 

.SARL AU
مسؤللية  حات  شركة   : الشكل 

محدلدة بشريك لحيد.
األعمال  مركز   : االجتماعي  املقر 
املكتب   5 الشوب زنقة سبو الطابق 

) القنيطرة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تس يلها بالس ل التجاري.
موضوع الشركة :

نقل األفراد.
بأية عملية  القيام  لبصفة عامة 
خدماتية ترتبط بشكل مباشر أل غير 
مباشر بإحدى األنشطة أعاله أل التي 

من شأنها تنمية موضوع الشركة.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1222 إلى  مقسمة  درهم   122.222
 122 منها  الواحدة  قيمة  حصة، 

درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
للسيد مصطفى كرنون املزداد بتاريخ 
للبطاقة  لاوحامل   198( مارس   15

.G483523 : الوطنية رقم
بمصلحة  الشركة  تقييد  تم 
الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 65883.
122 P

 STE GHARB ETUDES
TECHNIQUES

SARL AU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لاملسير الوحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

مكتب 19 شارع عمارة 4)-6) شارع 
األميرة اللة عيشة القنيطرة

تكوين شركة
مصذح  عرفي  عقد  بموجب 
تم   (2(( يونيو   8 بتاريخ  اإلمضاء 

االتفاق على ما يلي :
املسؤللية  حات  شركة  تكوين 

املحدلدة تحت املميزات التالية :
 GHARB شركة   : التسمية 
ETUDES TECHNIQUES SARL AU
مكتب   : االجتماعي  الهدف 

الدراسات التقنية لاألبحاث.
19 شارع  : مكتب  املقر االجتماعي 
عمارة 6)-4) شارع األميرة اللة عيشة 

القنيطرة.
الزمنية  املدة   : الزمنية  املدة 
يوم  تبتدئ  سنة،   99 في  املحددة 
تس يل الشركة بالس ل التجاري ما 

عدا تفكيكها املسبق أل تمديد املدة.
الرأسمال : 

درهم   122.222  : الشركاء  مدة 
من  الشركة  رأسمال  يعتبر  الذي 

طرف :
 122.222 النوحي  اآلنسة شيماء 

درهم.
امل موع : 122.222 درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف اآلنسة شيماء النوحي ملدة غير 

محدلدة.

املالية  السنة   : املالية  السيدة 
في لتنتهي  يناير  فاتح  من   تبتدئ 

31 ديسمبر.
ألل سنة عملية ستنتهي في 31 من 

ديسمبر لسنة ))2).
من   %5 تخصم   : تقسيم األرباح 

أرباح الشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  (535 رقم  تحت   بالقنيطرة 

)) يونيو ))2).
123 P

BIO GREENLAND
شركة محدلدة املسؤللية
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة 4)-6) 
زنقة األميرة للة عائشة مكتب 19 

القنيطرة
تأسيس الشركة

بالقنيطرة  س ل  عقد  بمقت�سى 
))2)، حرر القانون  ماي   12 بتاريخ 
األسا�سي لشركة محدلدة املسؤللية 

تحمل املواصفات التالية :
BIO GREENLAND : التسمية

الهدف : هدف الشركة :
استيراد لتصدير.

مقالل في التعبئة لالتغليف.
في  التجميل  مستحضرات  تاجر 

البيع بالتجزئة.
 (6-(4 إقامة   : االجتماعي  املقر 
 19 مكتب  عائشة  للة  األميرة  زنقة 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

حدد رأس   : الرأسمال االجتماعي 
درهم موزع   122.222 املال في مبلغ 
درهم   122 حصة بقيمة   1222 على 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
السيد احمد ميهوبي 52) حصة.

السيد هشام العلوي 52) حصة.
 (52 االدري�سي  املهدي  السيد 

حصة.
 (52 ديل  فال  ابراهمة  السيد 

حصة.
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امل موع : 1222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

املسير الوحيد :

السيد احمد ميهوبي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : اوحصص 

ليخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالس ل  الشركة  تس يل  تم 

التجاري بالقنيطرة بتاريخ فاتح يونيو 

))2) تحت رقم 65529.

124 P

HOSNI.JAR FICH TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

بشريك لحيد
رأسمالها : 122.222 درهم

إقامة أليانس دارنا

عمارة A7 S1 / 22 شقة 17 

القنيطرة

تأسيس شركة
مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم لضع القانون األسا�سي 

لشركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

املواصفات التالية :

 HOSNI.JAR FICH  : التسمية 

TRANS SARL AU

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة.

أليانس  إقامة   : االجتماعي  املقر 

 17 دارنا عمارة A7 S1 / 22 شقة 

القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاللة في نقل 

البضائع.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

بقيمة 122 درهم للحصة للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد اوحسن 

جربوع.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

التجاري  بالس ل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 65763.
125 P

ATTIJARI BARBARA
SARL

تحويل جميع اوحصص
استقالة لتعيين مدير جديد

العامة  او معية  أحكام  بموجب 
 ،(2(1 15 فبراير  غير العادية بتاريخ 
باربرا»  «أتجاري  شركة  شركاء  قرر 

ش.ح.م.م.
الكلي  التحويل  على  املوافقة 

للحصص بين :
السيد  لصاوح  بوكر جاي  السيد 

رشيد كتاني.
جاي  بوبكر  السيد  استقالة 

بصفته مسير.
السيد رشيد  تعيين مسير جديد 

كتاني.
النظام  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
بموجب قانون رقم   (2(( يونيو   17

.8(8165
126 P

ASTRA MAROC
شركة مساهمة

رأسمالها : 422.222 درهم
 1RUE : املقر االجتماعي

  DU CAPORAL CORBI
CASABLANCA

الس ل التجاري رقم 32865
تعيين 

العام  او مع  محضر  بموجب 
العادي السنوي للمساهمين املنعقد 

بتاريخ 7) يونيو ))2)، تم :
لشركة  الدائم  املمثل  تغيير 
الذي سيحل محله   Lesieur Cristal

السيد ابراهيم العرلي.
عن النسخة لالنص

املسير

127 P

 SOCIETE INTERNATIONALE

DES PONTS
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

في  الشركاء  قررا   ،(2(( يونيو   12  

الشركة ما يلي :

حل الشركة.

عثمان  نادية  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

إقامة   : مقر تصفية الشركة هو 

 13 شقة   18 عمارة   II الصفاء 

تابريكت سال.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بسال  االبتدائية  املحكمة 

7 يوليو ))2) تحت رقم )3)39.
مقتطف لبيان

128 P

 ACADEMIE RUSSE DE

DANSE ET DES ARTS
شركة محدلدة املسؤللية

حات شريك لحيد

املقر االجتماعي : 11 شارع فال للد 

عمير الطابق الثالث رقم 17 أكدال 

الرباط

الس ل التجاري 77)112
زيادة رأس املال الشركة

االستثنائي  العام  او مع  حسب 

املساهم  قرر   (2(( ماي   (7 بتاريخ 

 ACADEMIE للشركة  الوحيد 

RUSSE DE DANSE ET DES ARTS

تمديد الغرض املؤس�سي للشركة 

االجتماعات  تنظيم  لإضافة 

العمل  للرش  لاملؤتمرات  لالندلات 

لالعرلض.
 922.222 زيادة رأس املال بمبلغ 

درهم   122.222 من  ليزيدها  درهم 

نفس  بدمج  درهم   1.222.222 إلى 
املبلغ املخصوم من اوحساب او اري 

للشريك.

لفقا لذلك، تم تعديل املادة 3، 6 

لاملادة 7 من النظام األسا�سي..

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
تحت   ،(2(( يوليو   14 بالرباط يوم 

رقم 6355)1.
129 P

 ILELLI MOROCCAN
DESIGN LAB

شركة محدلدة املسؤللية
املقر االجتماعي : فيال رقم 81 شارع 

بني لريان السوي�سي الرباط
الس ل التجاري 9)1386
زيادة رأس املال الشركة

االستثنائي  العام  او مع  حسب 
بتاريخ فاتح أبريل ))2) :

قرر او مع العام تحويل 5) سهما 
السيدة  درهم لكل منها   122 بقيمة 
اآلنسة رحاب  نعاس لصاوح  لطيفة 
بأنه  )املحول(  يقر الشريك  ألحليس. 
ال يعارض هذا التحويل لبالتالي يمنح 

موافقته الكاملة.
بتقديم  الشركة  شركاء  يقوم 

املساهمات نقدا على النحو التالي :
 (.522 نعاس  لطيفة  السيدة 

درهم.
 7.522 ألحليس  رحاب  اآلنسة 

درهم.
نعاس  لطيفة  السيدة  استقالة 
للشركة  مسير  مدير  منصب  من 
ألحليس  رحاب  اآلنسة  لتعيين 
 ILELLI مديرة مسيرة جديدة للشركة

.MOROCCAN DESIGN LAB
شارع   15 من  الشركة  مقر  نقل 
 6 أكدال الرباط إلى   4 األبطال رقم 

شارع أحمد الوكيلي حسان الرباط.
حيث  االجتماعي  الغرض  تغيير 

أصبح :
االستشارات اإلدارية لاالتصالية.

الدراسة لالتدريب لالتوجيه.
اإلشارة  اعتماد  الشركة  تعلن 

WORKSTUDIO
 ،3 تم تعديل املادة  لفقا لذلك، 
من النظام   44 لاملادة  ل43   7  ،6  ،4

األسا�سي.
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بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

تحت   ،(2(( يوليو   8 يوم  بالرباط 
رقم )9)6)1.

130 P

O MKILA شركة
SARL AU

رقم الس ل التجاري 753)14

عمارة رقم )1 محل 1 زنقة درعة

أكدال الرباط

حل الشركة
العام  او مع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي لشركة O MKILA املؤرخ 

في 8) فبراير ))2) تم تقرير ما يلي :

اوحل املسبق للشركة.

تعيين السيد لشكر عزيز كمصفي 

لها.

تم اوحل باملقر االجتماعي للشركة 

الكائن في :
1 زنقة درعة  )1 محل  عمارة رقم 

أكدال الرباط.

تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة 

يوليو   14 يوم  بالرباط  التجارية 

))2)، تحت رقم 6367)1.
للبيان

131 P

POULET D’OR شركة
SARL AU

رقم الس ل التجاري 116323

15 شارع األبطال شقة 4 أكدال 

الرباط

حل الشركة
تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد 

تم تقرير  (2(( يوليو   4  لاملؤرخ في 

ما يلي :

اوحل املسبق للشركة.

أحمد  ح اجي  السيد  تعيين 

كمصفي لها.

تم اوحل باملقر االجتماعي للشركة 

الكائن في :

أكدال   4 شارع األبطال شقة   15

الرباط.

تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة 
يوليو   14 يوم  بالرباط  التجارية 

))2)، تحت رقم 6368)1.
للبيان

132 P

LOUAYE SERVICES
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط،  يوليو))2)  فاتح 
لضع القانون األسا�سي لشركة تحمل 

اوخصائص التالية :
 LOUAYE SERVICES  : التسمية 

SARL AU
حات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  حات  املحدلدة  املسؤللية 

لحيد.
الهدف االجتماعي : 

جميع أنشطة التنظيف لتسويق 
جميع منتجات لمواد التنظيف.

الصرف الصحي السائل لالصلب.
الصيانة لاألشغال اليدلية.

تقديم اوخدمات.
البستنة.

الكمبيوتر  أجهزة  لبيع  شراء 
لاملعدات املكتبية.

أعمال البناء املتنوعة، اوخشب، 
للصدأ،  املقالم  الفوالح  األملنيوم، 
السباكة، الكهرباء، الطالء، التجارة.

االستيراد لالتصدير.
درهم   122.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل التالي :
 1222  : بنحمان  لؤي  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األللى  السنة 

التس يل.
رقم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 
)8 الطابق الثالث ديور اوحومر حي 

يعقوب املنصور الرباط.

املسير : السيد لؤي بنحمان.
 : التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.161623

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 6381)1 

بتاريخ 14 يوليو ))2).

133 P

متعددة الخدمات لوادي درعة
 MULTI SERVICES DE L’OUED

DRAA

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 122.222 درهم

مقرها االجتماعي رقم )32 أمل 5

حي املسيرة ح ي م الرباط
رقم التعريف املوحد للمقاللة :

22227885(222249
رقم الس ل التجاري بالرباط : 

89197

تحويل املقر االجتماعي
او مع  بمحضر  الوارد  حسب 

في  املنعقد  العادي  غير  العام 

13 يونيو ))2) قد صادق لباإلجماع 

املتعددة  للشركة  املكونين  الشركاء 

شركة  لهي  درعة  لوادي  اوخدمات 

رأسمالها  محدلدة  مسؤللية  حات 

االجتماعي  لمقرها  درهم   122.222

شارع  153/151 برقم   موجود 

املحيط  بحي  اوخطابي  الكريم  عبد 

بالرباط على ما يلي :

نقل املقر االجتماعي :

 (2(( يونيو   13 من  ابتداء 

للشركة  االجتماعي  املقر  نقل  تم 

الكريم  عبد  شارع   153/151 من 

األر�سي  الطابق  شقة  اوخطابي 
بالرباط حي املحيط إلى رقم )32 أمل 

5 حي املسيرة ح ي م الرباط.

تحيين  تم  سلف،  ملا  لنتيجة 

املنظم  األسا�سي  بالقانون  الوارد 

للشركة ليشتمل على كل التغييرات 

لالتتميمات املقررة من طرف الشركاء 

املكونين للشركة إبان جمعهم العام 

الذي  أعاله  إليه  املشار  العادي  غير 

انعقد في 13 يونيو ))2).

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط في 

7 يوليو ))2)، تحت رقم 34)6)1.
مقتطف للنشر لالبيان
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 SOCIETE AFRIQUIA
 MAROCAINE DE

 DISTRIBUTION DE
CARBURANTS

AFRIQUIA SMDC SA

شركة مساهمة
رأسمالها 5.222.222)1 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة ابن الونان

)عين السبع( - الدار البيضاء

الس ل التجاري : 6713)

تعيين متصرفة جديدة
او معية العامة العادية املنعقدة 

بتاريخ 15 أبريل ))2) قررت :

أخنوش  سكينة  السيدة  تعيين 

كمتصرفة جديدة.

يتكون من  أصبح مجلس اإلدارة 

األعضاء اآلـية أسماؤهم :

السيد علي لكريم.

السيدة سكينة أخنوش.

السيد يوسف عراقي حسيني.

السيد محمد بوزيد لاي�سي.

السيد عادل الزيادي.

إدري�سي  رشيد  محمد  السيد 

قيطوني.

السيد أحمد تزنيتي.

شركة MAMDA ممثلة من طرف 

السيد هشام بلمراح.

 FIPAR HOLDING SA شركة 

ممثلة من طرف السيد خالد زيان.

 ALAJIAL HOLDING شركة 

محمد  السيد  طرف  من  ممثلة   SA

الكليب.

شركة AKWA GROUP SA ممثلة 

من طرف السيد علي لكريم.

تنتهي مدة مهامهم بنهاية او معية 

في  سثبت  التي  العادية  العامة 

في املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 3)2).
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أبريل   15 بتاريخ  اإلدارة  مجلس 

))2) أكد السيد علي لكريم كرئيس 

مدير عام.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،(2(( يونيو   9 يوم  البيضاء 

رقم 7164)8.
من أجل اإليجاز لالبيان
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 SOCIETE MAROCAINE

 D’HOTELLEREIE

ECONOMIQUE

SMHE SA

شركة مساهمة بمجلس بإدارة 

لمجلس رقابة

رأسمالها 119.222.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة التوفيق

إقامة زينيث، الطابق 4

)سيدي معرلف( - الدار البيضاء

الس ل التجاري : 3)241)

تعيين مسير
اإلدارة  مجلس  قرر 

 SOCIETE لشركة  او ماعية 

 MAROCAINE D’HOTELLEREIE

ش.م،   ECONOMIQUE - SMHE

بوريكي  إبراهيم  السيد  مهام  إنهاء 

 HOTEL IBIS BUDGET كمسير لفرع

تيليال  تجزئة  الكائن بطريق مراكش 

لريع  محمد  السيد  لتعيين  أكادير 

كمسير للفرع املذكور أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء يوم 9 ماي ))2)، تحت رقم 

))34)8 لباملحكمة التجارية بأكادير 

رقم  تحت   ،(2(( ماي   (3 بتاريخ 

.129959
من أجل اإليجاز لالبيان

136 P

 SOCIETE MAROCAINE
 D’HOTELLEREIE
ECONOMIQUE

SMHE SA
شركة مساهمة بمجلس بإدارة 

لمجلس رقابة
رأسمالها 119.222.222 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة التوفيق

إقامة زينيث، الطابق 4
)سيدي معرلف( - الدار البيضاء

الس ل التجاري : 3)241)
تعيين مسيرة

او ماعية  اإلدارة  مجلس  قرر 
 SOCIETE MAROCAINE
 D’HOTELLEREIE ECONOMIQUE
السيدة  مهام  إنهاء  ش.م،   - SMHE
 HOTEL حنان بودنيس كمسيرة لفرع
الكائن  الفندق   IBIS BUDGET
 ،1 الطريق الوطنية رقم   1( بكلمتر 
طنجة املنطقة اوحرة طنجة لتعيين 
السيدة أمنية الشايب كمسيرة للفرع 

املذكور أعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   ،(2(( ماي   9 بتاريخ  البيضاء 
التجارية  لباملحكمة   8(34(1 رقم 
))2)، تحت  16 ماي  بطنجة بتاريخ 

رقم 5)537).
من أجل اإليجاز لالبيان
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BIOADLA
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة
 حات الشريك الواحد

لعنوان مقرها االجتماعي : مبنى 
66 إقامة السريا، شقة 9، زنقة 

تانسيفت، الرباط - أكدال
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   (2(( يونيو   3 في  املؤرخ 

القرارات التالية :
على ينص  الذي   :  1 رقم   قرار 

 ما يلي :
 BIOADLA تغيير اسم الشركة من

.ADLA DREAMS إلى

على  ينص  الذي   :  ( رقم   قرار 
ما يلي :

للشركة  الغرض االجتماعي  تغيير 
إلى تأجير لتشغيل العقارات اململوكة 

أل املؤجرة.
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 

تعديل النظام األسا�سي للشركة :
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي أعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
الس ل  في  التقييد  رقم   .(2((

التجاري : 148849.
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عقد تسيير حر شركة إلكترو 
كوكب

إعالن قانوني
بموجب شرلط عقد خاص محرر 
 ،(2(( يوليو   7 بتاريخ  مراكش  في 
عقد تسيير حر بين شركة  تم إنشاء 
إلكترل كوكب ش.م.م، برأسمال قدره 
الس ل  في  مس لة  درهم،   12.222
 556(9 التجاري بمراكش تحت رقم 
 457(5859 رقم  املهنية  ضريبتها 
6527265 مقرها   : تعريفها الضريبي 
شارع   (8 رقم  بمراكش  الرئي�سي 
السيدة  بمسيرتها  ممثلة  الكتبية 
أكتوبر   1( ربيعة فاطمي املولودة في 
1959 من او نسية املغربية، بطاقة 
لطنية رقم )E119(9، تمنح التسيير 
اوحر لشركة «مقهى املدينة اوحمراء» 
عبد  السيد  مديرها  يمثلها  ش.م.م 
 (( بتاريخ  املولود  لالزار،  املطلب 
من جنسية مغربية،   1982 سبتمبر 
 ،E77823( لحامل للبطاقة الوطنية
 ( أناس  حدائق  االجتماعي  مقرها 
مراكش مس لة   ( الشقة  م  عمارة 
تحت  بمراكش  التجاري  الس ل  في 
رقم  املهنية  ضريبتها   ،11(715 رقم 
رقم  الضريبي  تعريفها   ،64621561

.5215(457
أنها تقبل هذا العقد ملدة خمس 
للتجديد  قابلة  سنوات(   5( سنوات 
باتفاق ضمني لنفس الفترة من فاتح 

يوليو ))2).

املذكور  التجاري  األصل  يقع 

بمراكش  الكتبية  شارع   (8 رقم  في 

ليشمل األكل لاملشرب بسعر ثابت.
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BURWAY
SARL AU

RC : 91891
بمقت�سى او مع العام غير العادي 

قرر الشريك الوحيد ما يلي :
العزيز  عبد  الباللي  السيد  بيع 
السيد  إلى  اجتماعية  حصة   1222

الباللي عبد اللطيف.
استقالة السيد الباللي عبد العزيز 

من منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد الباللي عبد اللطيف 

كمسير للشركة.
توسيع نشاط الشركة باألنشطة 

التالية :
املراقبة  كاميرات  لتجهيز  بيع 

لاآلالت الكهربائية لااللكترلنية.
أشغال البناء لالعمارة.

تجارة لتوزيع مواد النظافة لاملواد 
الغذائية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 6373)1.
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THE LEGEND A&W
شركة حات مسؤللية محدلدة

فسخ الشركة مسبقا
االستثنائي  العام  او مع  إن 
 (2(1 يونيو   (5 بتاريخ  املنعقد 
 «THE LEGEND A&W» لشركة 
محدلدة،  مسؤللية  حات  شركة 
مقرها  درهم،   (22222 رأسمالها 
زنقة اكلمان سيدي   (2  : االجتماعي 
) أكدال الرباط، قرر  علي شقة رقم 

ما يلي :
فسخ الشركة مسبقا.

تعيين كمصفية للشركة السيدة 
أسماء حركات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 118834 

بتاريخ 4 نوفمبر 1)2).
لهذا بمثابة مقتطف لبيان

141 P
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TAMESNA PLUS
SARL AU

حل مسبق للشركة
او مع  محضر  ملقتضيات  تبعا 

 TAMESNA العام االستثنائي لشركة

يونيو   (2 بتاريخ  املنعقد   ،PLUS

))2) تمت املصادقة على املقترحات 

اآلتية :

حل مسبق للشركة.

العلمي  سعيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
 16 4 عمارة  محل التصفية : رقم 

أمال 1 تامسنا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوليو  بتاريخ فاتح   1369 تحت رقم 

.(2((
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

BGB35
SARL AU

تأسيس شركة ح.م.م ش.ل
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

ش.ح.م.م ش.ل.

 BGB35 SARL : اللقب االجتماعي

.AU

السيدة   : لاملساهم  الشريك 

 ،ALINE DANIELLE DREUILLAUD

 1222  17AK54368 : 1222 ج.س 

سهم.

 ALINE  : الوحيدة  املسيرة 

.DANIELLE DREUILLAUD
رأس املال : 122.222 درهم.

جميع  العقارات،   : النشاط 

 - )مشتريات  العقارية  التعامالت 

مبيعات - تأجير(.

الترليج العقاري لالسياحي.

الوكالة العقارية بكافة أشكالها.

املدة : 99 سنة.

العنوان : بيلكافورم رقم 6) شارع 

موالي يوسف حي امللكي سال او ديدة 

سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  الس ل  رقم  تحت   (2((

.36(35
للبيان
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STE ER.FREGAY SARL

STE M&M OLIVES
SARL AU

إعالن قانوني
يوم  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
العام  او مع  قرر   (2(( أبريل   5

للشركة ما يلي :
 STE M&M» حل نهائي لشركة - II

.«OLIVES SARL AU
III - تعيين السيدة مونية الرلخ 

كمصفية.
IV - املقر االجتماعي : شارع رياض 

رقم 465 كراج سيدي سليمان.
V - رأسمال الشركة : 122.222 

درهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة االبتدائية بسيدي 
سليمان بتاريخ 6) أبريل ))2) تحت 
رقم  تجاري  س ل   (2((/9( رقم 

.(573
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MED ASSURANCE
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
))2) تم تغيير بعض  8 يونيو  بتاريخ 

قوانين الشركة لحدد ما يلي :
كاملة  الشركة  حصص  بيع 
بمبلغ  حصة   1222 ب  تقدر  لالتي 
السيد  طرف  من  درهم   122.222
التهامي اليحيالي إلى السيدان بناني 

امشيطة محمد لخالدي حنان.
تحويل الشكل القانوني من شركة 
محدلدة املسؤللية حات شريك لحيد 

إلى شركة محدلدة املسؤللية.
التهامي  السيد  لاستقالة  إبراء 
اليحيالي من تسيير الشركة لتعيين 
محمد  امشيطة  بناني  السيدان 

لخالدي حنان كمسيرين للشركة.

تدر الشركة من طرف   : التسيير 
محمد  امشيطة  بناني  السيدان 

لخالدي حنان ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يوليو   14 بتاريخ 

.1(6395
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 SWIFT شركة
CONSTRUCTION

ش.م.م
املقر االجتماعي : حي العلويين زنقة 
اوخليل العمارة 9 شقة 4 الطابق 

الثاني - تمارة
بمقت�سى او مع العام التأسي�سي 
 ،(2(( يونيو   (1 بتاريخ  مؤرخ 
مسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

محدلدة باملميزات التالية :
 SWIFT» شركة   : التسمية 

CONSTRUCTION» ش.م.م.
حات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤللية محدلدة.
الهدف : األشغال املختلفة لالبناء 

- التجارة - االستيراد لالتصدير.
العلويين  حي   : االجتماعي  املقر 
زنقة اوخليل العمارة 9 شقة 4 الطابق 

الثاني - تمارة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
في   حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1.222 إلى  درهم مقسمة   122.222
للواحدة  درهم   122 بقيمة  حصة 

موزعة على الشكل التالي :
 522  : كداي  هللا  عبد  السيد 

حصة.
السيد سهيل كداي : 722 حصة.

امل موع : 1222 حصة.
أسندت مهمة التسيير   : التسيير 
كمسير  كداي،  سهيل  السيد  إلى 
 SWIFT» لشركة  محدلدة  غير  ملدة 

.«CONSTRUCTION
األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة  حسب الفصل 96-25.

الشركة  القانوني  اإليداع  تم 

في بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

 13 يوليو  ))2) تحت الرقم 8)85.
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ديوان األستاح سيدي أحمد أمين التهامي الوزاني

بالرباط موثق

REAL ESTATE SECURITY
الس ل التجاري بالرباط رقم : 

161629

تأسيس
محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى   -  I

إنشاء  تم   ،(2(( يوليو   14 بتاريخ 

قواعد  حات  عقاري  استثمار  شركة 

على   ،)SPI-RFA( مخففة  تشغيلية 

رأسمال  حات  مجهولة  شركة  شكل 

متغير، تتمتع باوخصائص التالية :

 REAL ESTATE  : التسمية 

.SECURITY

الشركة  هدف  يتمثل   : الغرض 

العقارية  األصول  لإدارة  ملكية  في 

املؤجرة.

زنقة البرتقال   : مقرها االجتماعي 

الرباط  عمارة د، مركب سان سيتي، 

- حي الرياض.

املدة : 99 سنة.

رأس املال األللى : 4.822.222.222 

درهم.

الشركاء :

صندلق اإليداع لالتدبير.

لتعويضات  او ماعي  النظام 

التقاعد.

للمعاشات  الوطني  الصندلق 

لالتأمينات.

اإلدارة : AJARINVEST S.A ممثلة 

الدين  نور  السيد  العام  بمديرها 

طهري.

السنة املدنية : ))2).

- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II

يوليو   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2)، تحت رقم 6266.
ملخص قصد النشر

147 P
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AUTO ECOLE AL JOUD
SARL AU

حل الشركة
للشركة  العام  او مع  عقد  بعد 
 AUTO ECOLE AL JOUD SARL»
حي   : التالي  باملقر  املتواجدة   «AU
 8( رقم  العهد  مجموعة   1 النهضة 
طابق 1 الرباط، رأسمالها 122.222 

درهم اجتمعوا ليقررلا ما يلي :
يوليو   6 حل الشركة اعتبارا من 

.(2((
تعيين املصفية مولودة الرالج.

تحديد مقر التصفية : حي النهضة 
 1 )8 طابق  العهد رقم  1 مجموعة 

الرباط.
القانوني  اإليداع  إجراء  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 

يوليو ))2) تحت الرقم 6385)1.
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ديوان األستاح خليل متحد

موثق بوجدة

شارع محمد اوخامس إقامة البركة الطابق 

األلل رقم 6

شركة شوك ايموبيلييي
ش.ح.م.م. ش.ل

رأسمالها االجتماعي : 122.222 درهم
رقم الس ل التجاري : 3)396

مقرها االجتماعي : لجدة طريق 
موريطانيا، ملك صابر، الطابق 

السفلي
تأسيس

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  متحد  خليل  األستاح  طرف 
بوجدة بتاريخ 13 يونيو ))2) مس ل 
بوجدة بتاريخ 17 يونيو ))2)، س ل 
تم لضع القانون   ،  ،15866 اإليداع 
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
املحدلدة حات شريك لحيد املميزات 

اآلتية :
ايموبيلييي»  «شوك   : التسمية 

ش.ح.م.م. ش.ل.
هذه  تقوم   : االجتماعي  الهدف 
باوخارج  أل  باملغرب  سواء  الشركة 

بالعمليات اآلتية :

اإلنعاش العقاري.
تشييد البنايات.

بيع، شراء لتجزئة األرا�سي.
طريق  بوجدة   : االجتماعي  املقر 
الطابق  صابر،  ملك  موريطانيا، 

السفلي.
املساهمون  قدم   : املساهمات 

للشركة املساهمات التالية :
 122.222  : هالة  السيدة خديجة 

درهم.
امل موع : 122.222 درهم.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
 122.222 االجتماعي محدد في مبلغ 
1222 حصة من  إلى  درهم مقسمة 
تقسم  لاحدة  لكل  درهم   122 فئة 

على الشكل التالي :
 1222  : هالة  خديجة  السيدة 

حصة اجتماعية.
امل موع : 1222 حصة اجتماعية.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيدة خديجة هالة، بصفتها مسيرة 
غير  ملدة  املذكورة  للشركة  لحيدة 

محدلدة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  بوجدة  التجارية   املحكمة 

4 يونيو ))2) تحت رقم 982.
نسخة قصد النشر لالبيان

األستاح خليل متحد

149 P

YABIR CONSTRUCTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حات شريك لحيد
تعديل القانون األسا�سي للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل   (1 بتاريخ  الرباط  في 
او مع  بمقت�سى  قرر  قد   ،(2((
 YABIR» لشركة  املنعقد  العام 
رأسمالها   «CONSTRUCTION
 46  : 12.222 درهم لمقرها التجاري 
 ( شقة  األلل  الطابق  عقبة  شارع 

أكدال الرباط ما يلي :
في  زيادة  العام  او مع  في  قرر 
درهم   12.222 الشركة من  رأسمال 
طريق  عن  درهم   322.222 إلى 
إصدار 92.222) درهم 922.) سهم. 
92.222) درهم  لحظر ربع من املبلغ 

)522.)7 درهم(.

القانون  من   6 املادة  في  تعديل 
األسا�سي : مساهمة :

مساهمات  الشركة  مسير  قدم 
نقدية للشركة باملبالغ التالية :

 322.222  : زرلال  عزيز  السيد 
درهم.

امل موع : 322.222 درهم.
القانون  من   7 املادة  في  تعديل 

األسا�سي : رأسمال الشركة :
لحدد ب  الشركة  رأسمال  زيادة 
 3.222 إلى  درهم مقسمة   322.222
درهم كل تعين على   122 حصة من 

النحو التالي :
السيد عزيز زرلال : 3.222 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 6392)1 

بتاريخ 15 يوليو ))2).
150 P

Z.S CAPALM PROSIRVICE
SARL

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   (4 يوم  بالرباط 
لضع القانون األسا�سي لشركة حات 

املسؤللية محدلدة :
 Z.S CAPALM  : التسمية 

.PROSIRVICE
التنظيف   : االجتماعي  الهدف 

لالصيانة لالبستنة.
شقة   32 عمارة   : املقر االجتماعي 
8 شارع موالي احمد لوكيلي حسان، 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالس ل التجاري.
درهم   122.222  : رأسمالها 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
التسيير : تم تعيين كل من السيد 
محمد زاهير لالسيدة سميرة النجار 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدلدة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (2(( يوليو   13 يوم  بالرباط 

رقم 6)63)1.
بمثابة مقتطف لبيان

151 P

 BUREAU CONSULT 
EL ADAOUI

SARL AU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حات الشريك الوحيد
رأسمالها 12.222 درهم

املقر االجتماعي : الرباط 15 شارع 
األبطال رقم 4 أكدال

مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط في 13 يونيو ))2)، تم او مع 
 BUREAU» العام غير العادي لشركة
ش.م.م   «CONSULT EL ADAOUI

ش.ل، تقرر ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة   -  1
الكائن  او ديد  االجتماعي  املقر  إلى 
شارع عنابيا   ( رقم   : بالعنوان التالي 

قطاع 11 حي رياض الرباط.
األسا�سي  القانون  مالئمة   -  (
خصوصا  التغيير  لهذا  للشركة 

الفصل 4 من القانون التأسي�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يونيو   (9 يوم 

.1(62((
بمثابة مقتطف لبيان

BUREAU CONSULT EL ADAOUI

SARL AU

152 P

MY AMENAGEMENT
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حات الشريك الوحيد

رأسمالها 122.222 درهم
املقر االجتماعي : الرباط 15 شارع 

األبطال رقم 4 أكدال
مس ل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،(2(( يونيو   14 في  بالرباط 
لشركة  العادي  غير  العام  او مع 
ش.م.م   «MY AMENAGEMENT»

ش.ل، تقرر ما يلي :
تغيير املقر االجتماعي للشركة   -  1
الكائن  او ديد  االجتماعي  املقر  إلى 
شارع عنابيا   ( رقم   : بالعنوان التالي 

قطاع 11 حي رياض الرباط.
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الزيادة في رأس املال الشركة   -  (
 522.222 إلى  درهم   122.222 من 
حصة   4222 بإصدار  لحلك  درهم 
122 درهم للحصة  جديدة من قيمة 
بكاملها  لسددت  اكتتبت  الواحدة 
جارية  ديون  مع  بمعادلتها  لحلك 
لمستحقة في حوزة الشريك لاملسير 

الوحيد.
األسا�سي  القانون  مالئمة   -  3
خصوصا  التغيير  لهذا  للشركة 
القانون  من   7 ل   6 ل   4 الفصل  

التأسي�سي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يونيو   (9 يوم 

.1(6(69
بمثابة مقتطف لبيان

MY AMENAGEMENT
SARL AU

153 P

CASAWIND SHOPS 
SARL AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
بشريك لاحد

رأسمالها 122.222 درهم
املقر االجتماعي : الدار البيضاء - 

املنطقة الصناعية بنمسيك سيدي 
عثمان الزنقة 1، تجزئة 1 ل ) 

الطابق الثاني
تفويت حصص اجتماعية

العام  او مع  املحضر  بموجب 
يونيو   (2 االستثنائي للشركة بتاريخ 
السيد  الوحيد  الشريك  قرر   (2((
البطاقة  رقم  غزلي  الكريم  عبد 

الوطنية BK33(92 ما يلي :
اوحصص  جميع  تفويت 
1222 حصة  االجتماعية املتمثلة في 
املذكورة،  الشركة  في  يملكها  التي 
لفائدة السيد رشيد بوزديك اوحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.P(53395
الكريم  عبد  السيد  استقالة 
الوحيد  املسير  منصب  من  غزلي 
او ديد  باملسير  لتعويضه  للشركة 

السيد رشيد بوزديك.

من   14 ل   7 ل   6 تعديل الفصول 

النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ فاتح  التجارية بالدار البيضاء 

يوليو ))2) تحت رقم 9985)8.

154 P

TRICEPHALE TRADING
تاريخ تس يل العقد العرفي في 3) 

باوخصائص  بالرباط   (2(( يونيو 

التالية :

مشغل   : االجتماعي  الهدف 

املطعم.
درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل التالي :

 522  : البيضالي  زكرياء  السيد 

حصة.

 522  : البيضالي  ياسر  السيد 

حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

شقة   32 عمارة   : املقر االجتماعي 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان   8

الرباط.

التسيير : السيد زكرياء البيضالي.
التوقيع : السيد زكرياء البيضالي 

أل السيد ياسر البيضالي.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.1616(1

155 P

MARINA DEL MAR
في العرفي  العقد  تس يل   تاريخ 

 15 يونيو ))2) بالرباط باوخصائص 

التالية :

مشغل   : االجتماعي  الهدف 

املطعم.
درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1.222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل التالي :

السيد تامر أفيوني االبرش : 1222 
حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : محل تجاري رقم 
الطابق األر�سي من العمارة رقم   C(
حي يعقوب  إقامة ديار املنصور،   ،3

املنصور، الرباط.
أفيوني  تامر  السيد   : التسيير 

االبرش.
أفيوني  تامر  السيد   : التوقيع 

االبرش.
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.161617
156 P

STE TRINTIK
SARL AU

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
املؤرخ في )) يونيو ))2) قرر الشريك 
الوحيد لشركة «ثرينثك» شركة حات 
لاحد،  بشريك  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  درهم،   822.222 رأسمالها 
االجتماعي 15، شارع األبطال، الشقة 

رقم 4، أكدال، الرباط.
طبقا  للشركة  املسبق  اوحل 
للقوانين األساسية للشركة لالقانون.
محمد  بوخريص  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
تحديد مقر التصفية في الرباط، 
 ،4 رقم  الشقة  األبطال،  شارع   15

أكدال، الرباط.
لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط تحت رقم 6316)1 

بتاريخ )1 يوليو ))2).
157 P

NOOUR NEW CONCEPT
SARL

رأسمالها : 62.222 درهم
رقم 79، شارع بن سينا، شقة 6، 

أكدال، الرباط
حل نهائي

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 
 NOOUR الشركة   ،(2(( ماي   31  
رأسمالها  NEW CONCEPT SARL

االجتماعي  لمقرها  درهم   62.222   
 ،6 شقة  سينا،  بن  شارع   ،79 رقم 

أكدال، الرباط.

تم عقد جمع عام لتقرر ما يلي :

املوافقة على تقرير املصفي لعلى 

اوحساب النهائي لعملية التصفية.

لإعفاء  التصفية  عملية  إتمام 

املصفي من مهامه.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   -  (

 لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم 

18 يوليو ))2) تحت رقم 6423)1.

158 P

بطون الشراد
 شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الواحد

يقدر رأسمالها : 122.222 درهم 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

العام  اتفق او مع   (2(( يونيو   17

شركة حات  «بطون الشراد»  لشركة 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

 122.222 الواحد يقدر رأسمالها ب 

االجتماعي  مقرها  ليوجد  درهم، 

169 فيال النافورة،   : بالعنوان التالي 
زنقة أكادير، هرهورة، تمارة.

تفويت اوحصص :

قررت السيدة مريم بكالي تفويت 

جميع حصصها من فئة 1222 حصة 

سيلفا  دا  أنطونيو  السيد  لفائدة 

كومس.

تغيير مسير للشركة :
تم استقالة السيدة مريم بكالي 

سيلفا  دا  أنطونيو  السيد  لتعيين 

ملدة  للشركة  جديد  كمسير  كومس 

غير محددة.

تحيين القوانين األساسية للشركة :

النظام  تحيين  العام  او مع  قرر 

األسا�سي للشركة.

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بالرباط بتاريخ 14 يوليو ))2) 

تحت رقم 6348)1.

159 P
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 CCM مكتب اوحسابات لاالستشارة
CONSEILS ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، تمارة
الهاتف : 48 )4 64 2537
الفاكس : 64 47 64 2537

 WESTERN TECHNIQUE 
 AUTO SERVICES

SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة   قررت   (2(( يونيو   12
 WESTERN TECHNIQUE AUTO

 SERVICES
ش.م.م.م ما يلي :

1 - إثبات لفاة السيد محمد جبار 
لتوزيع حصص الشركة على لرثته.

) - تعيين مسيرة جديدة لشركة : 
السيدة ربيعة سعيدي.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  3
للشركة.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ  بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

7) يونيو ))2) تحت رقم 8414.
160 P

 LIMOUNA ENERGY 
SARL AU

شركة ليمونة إينيرجي ش.م.م ش.ل
رأسمالها : 122.222 درهم

عند كراج إليك ميكا ش.م.م بالرباط 
ما بيال، 85 شارع محمد السادس
ICE N° : 03.113.915.000.015
تأسيس شركة محدلدة املهام 

بشريك لاحد
فاتح  بتاريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
يوليو ))2)، لمس ل بالرباط بتاريخ 
تم لضع القانون   ،(2(( فاتح يوليو 
املهام  محدلدة  لشركة  األسا�سي 

بشريك لاحد خصائصها كالتالي :
ليمونة  «شركة   : التسمية   -  1
املهام  محدلدة  شركة  إينيرحي» 

بشريك لاحد.
شركة كراج إليك   : الشركاء   -  (
ميكا ش.م.م مقيدة بالس ل التجاري 
 9((59 رقم  تحت  الرباط  ملدينة 
عدد  للمقالالت  موحد  لتعريف 
222.243.625.222.251 شريك لحيد.

محطة   : الشركة  أهداف   -  3

امليكانيكية  األشغال  اوخدمات، 

التجارة  العربات،  هياكل  لإصالح 

لاالستيراد لالتصدير.
عند كراج   : املقر االجتماعي   -  4
ما بيال،  إليك ميكا ش.م.م بالرباط، 

85 شارع محمد السادس.
5 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تس يل الشركة بالس ل التجاري.
درهم   122.222  : الرأسمال   -  6
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 
درهم مكتتبة كاملة من طرف   122
إليك  كراج  شركة  الوحيد  الشريك 

ميكا ش.م.م.
: عين السيد بومالك  - التسيير   7
لتسيير  لتمثيل  مسيرا  ابراهيم 
الشركة ملدة غير محددة مع إعطائه 
 16 للفصل  تبعا  الصالحيات   كافة 

لما بعده من القانون األسا�سي.
: من فاتح  السنة االجتماعية   -  8

يناير إلى 31 ديسمبر.
مخصصة   %5  : األرباح   -  9
يمنح  لالباقي  القانوني  لالحتياطي 
بالشركة  يبقى  أل  الوحيد  للشريك 
حسب قرارات او موع العامة للشركة.
12 - الس ل التجاري : تم االيداع 
القانوني لدى كتابة ضبط املحكمة 
يوليو   7 التجارية ملدينة الرباط يوم 
لتم   1(6(61 رقم  تحت   (2((
التجاري  بالس ل  الشركة  تس يل 

تحت رقم 161519.
مقتطف لبيان لإلشهار

161 P

 شركة تايك دو ستي
ش.ح.م.م

STE TAKE THE CITY SARL
املقر االجتماعي : رقم 32، شقة 

رقم 8، زنقة موالي أحمد لوكيلي، 
حسان، الرباط

حل مسبق
بمقت�سى محضر او مع العام غير 

العادي املنعقد بتاريخ 6) ماي ))2) 

«تايك دل ستي»  قرر مشتركو شركة 

درهم   122.222 رأسمالها  ش.ح.م.م 

املتعلق  القانون  ملقتضيات  لطبقا 

بالشركات :

من  ابتداء  للشركة  مسبق   حل 
5) ماي ))2).

عرجي  ناصر   : السيد  تعيين 
كمصفي وحسابات الشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
بنفس املقر االجتماعي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  لتم 
 التجارية بالرباط بتاريخ 7 يوليو ))2) 

تحت رقم 79)6)1.
162 P

 شركة انكو
ش.ح.م.م ش.ل 

STE UNEGO SARL AU
املقر االجتماعي : 14 شارع او زائر، 

شقة رقم 12، حسان، الرباط
التصفية النهائية

العام  او مع  محضر  بمقت�سى 
ماي   9 بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 
«انكو»  شركة  مشتركو  قرر   ،(2((
 122.222 رأسمالها  ش.ل  ش.ح.م.م 
القانون  ملقتضيات  لطبقا  درهم 

املتعلق بالشركات :
املصادقة على تقرير التصفية.

ابتداء  النهائية للشركة  التصفية 
الس ل  من  التشطيب  تاريخ  من 

التجاري.
باملحكمة  القانوني  االيداع  لتم 
 التجارية بالرباط بتاريخ 3) ماي ))2) 

تحت رقم 4883)1.
163 P

شمس اوحسابات ائتمانية املحاسبة

شقة 3 عمارة ) )شركة التبغ( طريق القنيطرة، 

سال

 NOUVELLE GENERATION
 D’EXPLOITATION DE

L’ESPACE VERT
 NOGEXEV SARL AU

 املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 
75 زنقة كارت�سي، الطابق الرابع 

2322) أنفا
مس لة بالس ل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 5191)3
تصفية مسبقة لشركة

العام االستثنائي  او مع  بمحضر 

قرر الشريك   (2(( يونيو   (8 بتاريخ 

ما يلي :

مسبقة  بصفة  الشركة  تصفية 

الركراكي  مع تعيين السيد مصطفى 

كمشرف على عملية التصفية.

تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

رقم  تحت   (2(( يوليو   1( بتاريخ 

.832988

164 P

CITY BUS
شركة مساهمة

حات رأسمال : 18.222.222 درهم

املقر االجتماعي : كلم 1، طريق 

مكناس، سال

الس ل التجاري رقم : 15629

استقالة - تعيين 
بمقت�سى محضر او مع العام   -  I

العادي املنعقد بتاريخ 8 أبريل ))2) :

استقالة  على  املصادقة  تمت 

مهامه  من  بكاري  حميد  السيد 

كمتصرف بمجلس إدارة الشركة.

سداد  محمد  السيد  تعيين  تم 

الوطنية  للبطاقة  اوحامل  لشهب، 

لالقاطن   C171374 رقم  للتعريف 

 4 ملدة  كمتصرف  فاس  بمدينة 

املتصرف  عن  عوضا  سنوات 

املستقيل السيد حميد بكاري.

اجتماع  محضر  بمقت�سى   -  II

بتاريخ  املنعقد  اإلداري   امل لس 

11 أبريل ))2) :

تم تغيير نظام اوحكامة.

باستقالة  علما  اإلحاطة  تمت 

مهامه  من  بكاري  حميد  السيد 

كرئيس مدير عام للشركة.

محمد سداد  السيد  انتخاب  تم 
اإلداري  امل لس  كرئيس  لشهب 

للشركة.

تم تعيين السيد محمد االدري�سي، 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 
رقم AB521674 كمدير عام للشركة.
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تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية - مصلحة الس ل التجاري 
 (2(( يونيو   ((  بمدينة سال بتاريخ 
تحت رقم 9)391 لتم إيداع التصريح 
بالتعديل في نفس اليوم تحت رقم )57.

لإلشارة لالبيان

165 P

EVER CONTRUCTION
SARL

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 3.222.222 درهم

املقر االجتماعي : 2) شارع اوحاج 
محمد التازي، طنجة

الس ل التجاري رقم : 5)934
هبة حصص اجتماعية

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
بطنجة بتاريخ )1 ماي ))2)، لهبت 
السيدة إيالف بن عالل إلخوتها عالء 
عالل  بن  اقبال  لمحمد  عالل  بن 
 122 حصة اجتماعية بقيمة   6222
تملكها  التي  الواحدة  للحصة  درهم 
 EVER CONSTRUCTION في شركة 
حصة   3222 بحسب  لحلك   SARL

اجتماعية لكل لاحد منهما.
الشركاء  قرر  سبق،  ملا  لنتيجة 
التعديالت  إجراء  املتبادل  باالتفاق 
الالزمة على املادتين 6 ل7 من النظام 
صياغتها  أصبحت  لالتي  األسا�سي، 

كما يلي :
املادة 6 - املساهمات

التالية  الشركاء  من  كل  ساهم 
أسماؤهم بمبلغ نقدي للشركة لقدره :

السيد عالء بن عالل 1.522.222 
درهم ؛

عالل  بن  إقبال  محمد  السيد 
1.522.222 درهم ؛

امل موع 3.222.222 درهم.
املادة 7 - رأس املال

في  الشركة  رأسمال  تحديد  تم 
مقسمة  درهم   3.222.222 مبلغ 
سوم  اجتماعية  حصة   32.222 إلى 
مكتتبة  درهم لكل لاحدة منها،   122
لمخصصة  بالكامل  لمدفوعة 
للشركاء بما يتناسب مع مساهمة كل 

لاحد منهما هي كالتالي :

 15.222 عالل  بن  عالء  السيد 

حصة اجتماعية ؛

عالل  بن  إقبال  محمد  السيد 

15.222 حصة اجتماعية ؛

امل موع 32.222 حصة اجتماعية.

للقد تم االيداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (2(( ماي   (6 بطنجة بتاريخ 

رقم 54291).
بمثابة مقتطف لبيان

اإلدارة

166 P

NATURE ENVIES
 شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات شريك لاحد

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(2(( ماي   4

حات املسؤللية املحدلدة حات شريك 

لاحد SARL AU مميزاتها كالتالي :

التسمية : «ناتير ؤنفي» ش.م.ش.ل.

الهدف : الغرض من الشركة

عملية ترليض اليحوانات لتدريبها 

لحراستها ؛

تشغيل مزرعة تعيليمة ؛

تربية لتسويق اوحيوانات ؛

تجهيز لتغليف لتسويق املنتجات 

الزراعية لاملحلية ؛

لاستيراد  لتجارة  لشراء  بيع 

لاملنتجات  اليدلية  اوحرف  لتصدير 

الزراعية لاملنتجات املحلية ؛

الزراعية  األرا�سي  لتأجير  حيازة 

العامة أل اوخاصة ؛

املعامالت  جميع  أعم،  لبصورة 

املدنية،  املنقولة،  لغير  املنقولة 

التجارية، املالية، الصناعية املتعلقة 

بغرض  مباشر  غير  أل  مباشر  بشكل 

الشركة أل التي من املحتمل أن تعزز 

تطويرها.

رأس املال : 122.222 درهم.

املدة : 99 سنة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف :

مغربية  العزلزي،  ليزا  السيدة 

التعريف  لبطاقة  حاملة  او نسية، 

ب  لالقاطنة   AA73552 الوطنية 

 17 عمارة   ( رياض األندلس قصبة 

شقة 18، حي الرياض، الرباط.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 161611.

167 P

 STE AKWANERO TCE

RESEAUX DIVERS

SARL

رقم الس ل التجاري : 9)567

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  تم   (2(( يونيو   (3 بمكناس 

محدلدة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤللية حات اوخصائص :

 AKWANERO شركة   : التسمية 

TCE RESEAUX DIVERS ش.م.م.

أشغال الطرق لالصرف   : الغاية 

الصحي، أشغال مختلفة.

 ،(31 مكتب برقم   : مقر الشركة 

فيال فرح ليسالن ) قطاع أ، مكناس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

 1222 122.222 درهم يتكون من  في 

للحصة  درهم   122 بقيمة  حصة 

موزعة كاآلتي :

 (22 النبي  عبد  عميمي  السيد 

حصة ؛

السيد عميمي هيثم 822 حصة.

تسير الشركة من طرف   : التسيير 

السيد عميمي هيثم لملدة غير محددة.

لقد تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

 الضبط باملحكمة التجارية بمكناس في 

15 يوليو ))2) تحت رقم 665).
لالستخالص لالبيان

168 P

STE STAR ENGINEERING
SARL AU

التصفية النهائية للشركة 
تعديل قانوني

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
 (2(( يونيو   (7 بتاريخ  املنعقد 
حات  للشركة  االجتماعي  باملقر 
 STAR املسماة  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  الكائن   ENGINEERING
االجتماعي : زنقة 1)، حي الفتح عمارة 
العيون،   1423 ص.ب   ،1 رقم   ،1(

قرر الشركاء للافقوا على ما يلي :
التصفية النهائية للشركة.

التشطيب النهائي للس ل التجاري 
للشركة رقم 14747 املس ل بالس ل 
التحليلي  الس ل  من  التجاري 

باملحكمة االبتدائية بالعيون.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (2(( يوليو   4 بالعيون بتاريخ 

رقم 285)/)).
169 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار، عمارة 5، رقم 6 املحيط، الرباط

 HANNAOUI FROID 
 شركة حات مسؤللية محدلدة 

لحات شريك منفرد
رأسمالها : 122.222 درهم

 مقرها االجتماعي : عمارة 32 
الشقة 8 زنقة موالي أحمد الوكيلي، 

حسان، الرباط
رقم الس ل التجاري : 33)157

تأسيس شركة
.HANNAOUI FROID : التسمية
حات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤللية محدلدة لحات شريك منفرد.
الشريك الوحيد : السيد اوحنالي 

عادل.
الهدف االجتماعي : 
التسيير التجاري ؛

لقطع  التبريد  معدات  تسويق 
الغيار.

رأسمال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقسمة 

122 درهم للحصة الواحدة.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 32 عمارة   : االجتماعي   املقر 

الشقة 8 زنقة موالي أحمد الوكيلي، 

حسان، الرباط.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

طرف السيد اوحنالي عادل ملدة غير 

محددة.

االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط.

 رقم التقييد في الس ل التجاري : 

التجاري  الس ل  في  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

33)157 بتاريخ 19 يناير ))2).

170 P

 BUILDING FINISH 
SARL AU

االستثنائي  العام  لل مع  طبقا 

للشركة  االجتماعي  باملقر  تم  الذي 

لاحد  لشريك  املسؤللية  محدلدة 

BUILDING FINISH SARL AU قرر 

ما يلي :

انحالل الشركة.

شواكي،  اشرف  املصفي  تعيين 

رقم  حرف باء   ( الساكن ب املسيرة 

16)، مراكش.

بالعنوان  حدد  التصفية  مقر 

التالي : املسيرة ) حرف باء رقم 16)، 

مراكش.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 18 يوليو ))2) 

تحت رقم 6414)1.

171 P

KM ONE 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

القانون  لضع  تم   ،(2(( ماي   31

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة حات اوخصائص التالية :

.KM ONE : التسمية االجتماعية
الهدف االجتماعي :

ممون ؛
مقالل تنظيف املتاجر لالشقق ؛

مقالل غرس أل صيانة اوحدائق، 
الطرق.

املقر االجتماعي : الشعبي لإلسكان 
 ،4 رقم  شقة   ،( عمارة   ،19 ه  ج 

القنيطرة.
املدة االجتماعية : 99 سنة.

الرأسمال االجتماعي : حدد رأسمال 
الشركة في مبلغ 122.222 درهم موزع 
على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للحصة لزعت كما يلي :
السيدة نحال خديجة 522 حصة ؛

 522 السيد فرح مطيع الرحمان 
حصة.

: تم تعيين السيدة نحال  التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  خديجة 

محدلدة.
تم التس يل في الس ل التجاري 
لدى كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 3)657.
172 P

 شركة سما برو
ش.م.م 

بيع اوحصص االجتماعية
العام  او مع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 

بتاريخ 4 يوليو ))2) تقرر ما يلي :
ببيع  هللا  خلق  عمر  السيد  قام 
الشركة  في  يملكها  التي  حصة   522

لفائدة السيد بن عثمان اسماعيل.
تم االيداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

15 يوليو ))2) تحت رقم 111772.
173 P

NEO ACADEMY PRIVEE
 SARL AU

تأسيس شركة
يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
3) يونيو ))2) حيث تم لضع قوانين 
املحدلدة  املسؤللية  حات  الشركة 

لحات املميزات التالية :

اكاديمي  نيو  «شركة   : التسمية 

بريفي» ش.م.م حات الشريك الواحد.

حات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤللية محدلدة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما يلي :

لالدعم  لاملشورة  للتدريب  مركز 

متعددة التخصصات.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

لالكتتاب  كلها  درهم   122.222

لالدفع.
املقر االجتماعي : )76 رقم 1 الطابق 

السالم،  حي  كرسيف،  حي  الثاني، 

أكادير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  لتنتهي  يناير 

سنة.

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 

سامية الفايض ملدة غير محدلدة.

االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  ألكادير  التجارية   املحكمة 

14 يوليو ))2) تحت رقم 11766.

174 P

TRACT ACIERS
ش.م.م ب.ل

أشغال ميكانيكية - أشغال 

هيدرلليكية - أشغال الكترلمكنكية

عمارة 32 شقة 8 زنقة موالي أحمد 

لوكيلي، حسان،الرباط

نص التأسيس 
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (2(( ماي   32

حات مسؤللية محدلدة شريك لحيد 

باملواصفات التالية :

.TRACT ACIERS التسمية : شركة

مسؤللية  حات  شركة   : الصفة 

محدلدة بشريك لاحد.

شقة   32 عمارة   : املقر االجتماعي 
8 زنقة موالي أحمد لوكيلي، حسان، 

الرباط.

ميكانيكية  أشغال   : الغرض 

أشغال   - هيدرلليكية  أشغال   -

الكترلمكنكية.

 122.222 في  حدد   : الرأسمال 

1222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :

نجيب الشرقي 1222 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد نجيب الشرقي حلك ملدة غير 

محددة.

االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 1(6416 ))2) تحت رقم  يوليو   18

الس ل التجاري رقم 161637.

175 P

STE A2L CHANGE
SARL AU

تعديل
العام  لل مع  محضر  بمقت�سى 

 (2(( يونيو   (7 بتاريخ  االستثنائي 

قررت الشركة ما يلي :

 : نقل املقر الرئي�سي للشركة من 

تجزئة  األندلس،  رياض  بريستيجيا 

س محل رقم 1 حي الرياض، الرباط، 

إقامة   1 محل رقم  إلى ألالد امطاع، 

أمجاد ب، تمارة.

آنيس  محمد  السيد  استقالة 

القباج.

القباج  رانية  السيدة  تعيين 

غير  ملدة  الشركة  لدى  كمسيرة 

محدلدة.

مقر الشركة او ديد : ألالد امطاع 

محل رقم 1، إقامة أمجاد ب، تمارة.

بالس ل  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

تحت   (2(( يوليو   7 بالرباط بتاريخ 

رقم 74)6)1.

رقم الس ل التجاري 3)1351.

176 P
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STE SONASSEP
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  I

املقر  تحويل  تم   (2(( يونيو   (2

مسؤللية  حات  للشركة  االجتماعي 

محدلدة لها املواصفات التالية :

.STE SONASSEP : التسمية

: مقالل أعمال  الهدف االجتماعي 

محرك  بناء،  مقالل  أل  متنوعة 

السيارة.
زالية   38 رقم   : االجتماعي  املقر 

 ،( شقة  لأنوال،  أرسالن  شكيب 

القنيطرة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 122.222 درهم.

السيدة  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرة  بشرى  اجعني 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   -  II

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت الس ل التجاري رقم 7173).
للسنخ لالبيان

الوكيل

177 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

 DES ENTREPRISES 

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

G.F TAZA
SARL AU

رأسمال : 12.222 درهم

 املقر االجتماعي : رقم 121 

مجموعة 6 القدس )، تازة

تعديل
خاص  توقيع  حي  عقد  بموجب 

))2) قرر الشريك  18 مارس  بتاريخ 

 GF TAZA SARL AU الوحيد للشركة

ما يلي :

تحويل الشكل القانوني للشركة.

توسيع نشاط الشركة.

تعيين املسير القانوني للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(( ماي   5 بتاريخ   193 تحت رقم 

تحت الس ل التجاري رقم 4189.
بمثابة مقتطف لبيان

178 P

 STE LABRARHA D’HUILE
D’OLIVE
SARL AU

دلار الرلف، جماعة ابرارحة، تازة
الضريبة املهنية : 16822122

التعريف او بائي : 15163272
الس ل التجاري : 89)3

التعريف املوحد : 
22221273(22227(

الزيادة في رأسمال الشركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الزيادة  تمت  بتازة،   (2(( 14 يونيو 
 STE LABRARHA» في رأسمال شركة
D’HUILE D’OLIVE» حات املسؤللية 
الوحيد من  الشريك  املحدلدة حات 
722.222 درهم إلى 1.722.222 درهم 
اجتماعية  حصة   12.222 بخلق 

جديدة بمائة درهم للواحدة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يوليو   7 بتاريخ 

.3(8/((
اإلمضاء : املسير للشركة

179 P

STE TOPO X.Y.Z
SARL AU

رقم 4، الطابق األلل، مدخل أ، 
عمارة املثلث الذهبي، شارع عالل

 بن عبد هللا، تازة
الضريبة املهنية : 658)1562

التعريف او بائي : 1)424728
الس ل التجاري : 647)

التعريف املوحد : 
2222(51(6222216

الزيادة في رأسمال الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تمت الزيادة  بتازة،   (2(( يونيو   8  

 STE TOPO» شركة  رأسمال  في 
املحدلدة  املسؤللية  حات   «X.Y.Z
 (2.222 من  الوحيد  الشريك  حات 
درهم إلى 122.222 درهم بخلق 822 
حصة اجتماعية جديدة بمائة درهم 

للواحدة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يونيو   (8 بتاريخ 

.32(/(2((
اإلمضاء : املسير للشركة

180 P

STE JAMIR VILLAS
SARL AU

تم بتاريخ 1) يونيو ))2) اجتماع 
عام استثنائي حدد بموجبه النقاط 

اآلتية :
ألال : قامة السيد سفيان جعدان 
 TBL لشركة  حصة   522 ببيع 
 122 بقيمة   CONSULTING SARL

درهم للحصة.
اوحصص  ترتيب  يصبح  لبالتالي 

على الشكل التالي :
سفيان  للسيد  حصة   522

جعدان.
 TBL لشركة  حصة   522

.CONSULTING SARL
القانوني  الشكل  تحويل   : ثانيا 

.SARL إلى شركة SARL AU لشركة
 : الشركة  تسيير  في  تغيير   : ثالثا 
السيد  طرف  من  الشركة  ستسير 
سفيان جعدان لالسيد لبناني عيد 

الرحيم لالسيد بعيو محمد.
الرحيم  لبناني عيد  السيد  يقبل 
لالسيد بعيو محمد تعيينهما او ديد.
 : الشركة  امضاء  تغيير   : رابعا 
املشترك  بالتوقيع  الشركة  ستلتزم 
لالسيد  الرحيم  عيد  لبناني  للسيد 
سفيان جعدان أل السيد بعيو محمد 

لالسيد سفيان جعدان.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 137746.
اإلمضاء : املسير للشركة

181 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM

 AL AMIRA III N° 32, 3ème GUELIZ

MARRAKECH

STE SRDV

SARL AU

ش.ح.م.م حات مساهم لاحد

تأسيس

لضع   (2(( يونيو   (2 تم بتاريخ 

قانون منظم لشركة باملميزات التالية :

ش.ح.م.م   STE SRDV  : التسمية 

حات مساهم لاحد.

األعمال  في  مقالل   : الهدف 

املختلفة أل البناء ؛

بناء املنشآت الفنية.

تمنصورت   : االجتماعي  املقر 

 6  -  E/326 او زء  الثاني  الطابق 

مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسما  درهم   122.222 مبلغ 

درهم   122 فئة  من  حصة   1.222

موزع كاآلتي :

 1222  : عالل  وحسن  السيد 

حصة.

غير  ملدة  اإلدارة  تسير   : اإلدارة 

وحسن  السيد  طرف  من  محدلدة 

عالل. 

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 إلى غاية  يناير  فاتح 

كل سنة.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

 137674 ))2) تحت رقم  يوليو   1(

التجاري  بالس ل  الشركة  لس لت 

بمراكش تحت رقم 99)7)1.

181Pمكرر
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IM TRAITEUR
SARL

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 
بشريك لحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
القانون  صياغة  تمت  بالرباط، 
التأسي�سي لشركة محدلدة املسؤللية 
بشريك لحيد، لها اوخصائص التالية :
.IM TRAITEUR SARL : التسمية
الهدف االجتماعي : ممول حفالت.
الصلو،  شارع   : االجتماعي  املقر 
ضياف  عمارة  ار�سي  تحت  الطابق 

رقم 32 حي املحيط - الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 
السيد اخرازن محمد لحلك ملدة غير 

محدلدة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
لتس يل  القانوني  االيداع  تم 
الشركة بالس ل التجاري للمحكمة 
يوليو   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

217) تحت رقم 161633.
182 P

SLIMAR WAJIHAT
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
مقرها االجتماعي : امل 5 املسيرة 

رقم 669 الطابق األلل حي يعقوب 
املنصور - الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
15 أبريل ))2) بالرباط، تم تأسيس 

شركة تحمل اوخصائص التالية :
 STE SLIMAR  : التسمية 

WAJIHAT ش.م.م.
استشارات   : االجتماعي  الهدف 
تاجر،  لاالتصال،  األحداث  إدارة 

استيراد لتصدير.
درهم   122.222  : املال  رأس 
1.222 حصة اجتماعية  مقسمة إلى 
موزعة  للحصة  درهم   122 بقيمة 

كالتالي :

بقيمة  اجتماعية  حصة   522

السيد  بحوزة  للحصة  درهم   122

السليماني عبد اوحكيم.

بقيمة  اجتماعية  حصة   522

 Mr 122 درهم للحصة بحوزة السيد

.MARTIN FERNANDEZ PEDRO

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالس ل التجاري.

املسيرة   5 امل   : االجتماعي  املقر 

يعقوب  األلل حي  الطابق   669 رقم 

املنصور الرباط.

التسيير : تعيين السيد السليماني 

Gérant ملدة غير  عبد اوحكيم مسير 

محدلدة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 

تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

يوليو   15 بتاريخ   1(6398 الرقم 

.(2((
التجاري  بالس ل  التقييد  رقم 

.1616(3

183 P

C.C.A.S SARL

 ENTREPRISE OLDZ

IMMOBILIER
تفويت حصص - تعيين مسير جديد 

- تحويل املقر االجتماعي للشركة
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 

ماي   31 بتاريخ  محرر  العادي  غير 

))2) تم اتخاح القرارات التالية :

ملكية  من  حصة   (52 تفويت 

السيد الشريقي رحال لصاوح السيدة 

اوحمزالي سناء.

ملكية  من  حصة   152 تفويت 

لصاوح  رحال  الشريقي  السيد 

الشريقي املهدي.

ملكية  من  حصة   122 تفويت 

رحال  امين  محمد  الشريقي  السيد 

لصاوح الشريقي املهدي.

ملكية  من  حصة   (52 تفويت 

رحال  امين  محمد  الشريقي  السيد 

لصاوح الشريقي رياض.

سناء  اوحمزالي  السيدة  تعيين 

رياض  لالشريقي  املهدي  لالشريقي 

كشركاء جدد.

رحال  الشريقي  السيد  استقالة 

من تسيير الشركة لإخضاع الشركة 

السيد  الوحيد  املسير  لتوقيع 

الشريقي محمد امين.

جديد  أسا�سي  قانون  لضع 

من  سبق  ما  مع  مرفق  للشركة 

التعديالت.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 1 تجزئة الالد مطاع سكتور   (5 من 
زنقة احصين،   66 تمارة إلى   1 شقة 

حي كريمة، شقة 1، تابريكت سال.

القانوني  اإليداع  تم  للقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  للمحضر 

بتمارة يوم 14 يوليو ))2) تحت رقم 

.8534

184 P

C.C.A.S SARL

LJM ALU
تفويت حصص 

العام  او مع  محضر  بمقت�سى 

ماي   (5 بتاريخ  محرر  العادي  غير 

))2) تم اتخاح القرارات التالية :

ملكية  من  حصة   522 تفويت 

السيد  لصاوح  تازي  ملياء  السيدة 

جمال الكطيوي.

من  تازي  ملياء  السيدة  استقالة 

الشركة  لإخضاع  الشركة  تسيير 

لتوقيع املسير الوحيد السيد جمال 

الكطيوي.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى شركة حات مسؤللية محدلدة مع 

شريك لاحد.

جديد  أسا�سي  قانون  لضع 

من  سبق  ما  مع  مرفق  للشركة 

التعديالت.

القانوني  اإليداع  تم  للقد 

التجارية  املحكمة  لدى  للمحضر 

تحت   (2(( يوليو   14 يوم  بالرباط 
رقم 6374)1.

185 P

AL MAGHREB AL AQARI

SARL

تصفية
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 

 (2(( فبراير   (1 بتاريخ  االستثنائي 

 AL MAGHREB» شركة  قرر شركاء 

AL AQARI SARL» مقرها االجتماعي 

رقم  اإلسماعيلية  تجزئة  بالقنيطرة 

97)1، ما يلي :

تصفية الشركة.

مريم  املزلق  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر 

مقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

12 ماي ))2) تحت رقم 91327.

189 P

KIM-NET PRESSING

SARL AU

تصفية
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 31 ماي ))2) قرر 

 KIM-NET PRESSING» مسير شركة

مقرها االجتماعي بالقنيطرة   «SARL

تجزئة 12 رقم 32 إقامة الصباح حي 

يعقوب املنصور، ما يلي :

تصفية الشركة.

تعيين السيد أفقير محمد مصفيا 

للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر 

مقرها االجتماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

 7 يوليو ))2) تحت رقم 49)6)1.

190 P
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SALON SVETLANA
SARL AU

تأسيس شركة محدلدة املسؤللية 
حات شريكة لاحدة

رأسمالها 12.222 درهم

س ل تجاري 161587

تمت   (2(( أبريل   (8 بتاريخ 

لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 

 «SALON SVETLANA SARL AU»

حات  املسؤللية  محدلدة  شركة 

 12.222 رأسمالها  لاحدة،  شريكة 

زنقة   ،14 االجتماعي  مقرها  درهم، 

حسين األلل، الطابق السفلي، عمارة 

باليما 9، الرباط.

السيدة   : الوحيدة  الشريكة 

اوحاملة  سفيتالنا  الفتشينيكوفا 

 :  J21(1(3P رقم  اإلقامة   لبطاقة 

بـ 122 حصة.

النشاط التجاري : معهد التجميل 

- صالون لتصفيف الشعر.

غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

الفتشينيكوفا  للسيدة  محددة 

اإلقامة  لبطاقة  اوحاملة  سفيتالنا 

.J21(1(3P رقم

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ   1(636( رقم  تحت  بالرباط 

14 يوليو ))2).

191 P

KHABOTE GROUP
SARL

س ل تجاري 3)1185 الرباط

حل نهائي للشركة
 KHABOTE» شركة  شركاء  قرر 

مسؤللية  حات  شركة   «GROUP

محدلدة، رأسمالها 122.222 درهم، 

مقرها االجتماعي شارع سيدي فاتح 

الرباط،   ( محل  دغيمر،  قيسارية 

خالل او مع العام غير العادي الذي 

ماي   19 انعقد بمقر الشركة بتاريخ 

))2)، ما يلي :

1 - اوحل النهائي للشركة.
) - املصادقة على تقرير التصفية 
ه ر  السيدة  طرف  من  املحرر 

خبوط.
3 - تسليم إبراء تام لنهائي ملصفي 
ه ر  السيدة  الشركة  وحسابات 

خبوط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يوليو   13 بتاريخ 

.1(63(7
192 P

SOGATPRO
SARL

س ل تجاري 136143 الرباط
تمديد النشاط االجتماعي

انعقد   (2(( يونيو   7 بتاريخ 
لشركة  العادي  غير  العام  او مع 
شركة   «SOGATPRO SARL»
رأسمالها  املسؤللية،  محدلدة 
االجتماعي  مقرها  درهم،   122.222
صباح،  غانم  ألالد  برانس  دلار 
صخيرات، حيث تمت املصادقة على 

ما يلي :
1 - تمديد النشاط االجتماعي.

) - إعادة صياغة النظام األسا�سي 
للشركة لاملوافقة عليه.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يوليو   15 بتاريخ 

.8542
193 P

DILIGOR

MEP INVEST
شركة محدلدة املسؤللية حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 122.222 درهم

حل شركة
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بمقر شركة رقم 
لصالح  ديوري  محمد   1(6-1(4  5
الس ل  في  التقييد  رقم  الدين 
14 يونيو  59581 املؤرخ في  التجاري 

))2) بالقنيطرة تم تقرير ما يلي :

باإلجماع  الشركة  حل  قرار  بعد 

لهو  مرالة  الدين  بدر  تعيين  تم 

الوطنية رقم  للبطاقة  مغربي حامل 

G365361، مصفي للشركة لإلى حي 

إنهاء التصفية يعتبر املصفي املسؤلل 

لاملتصرف الوحيد عن الشركة.

تم تحديد مكان التصفية في مقر 

الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

19 ماي ))2) تحت رقم 5)914.

194 P

DILIGOR

 IMPDUS

شركة محدلدة املسؤللية

رأسمالها 12.222 درهم

حل شركة

العام  او مع  محضر  بمقت�سى 

شركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 

 3 الطابق السفلي املغرب العربي ب 

في  التقييد  رقم  القنيطرة   383 رقم 

في  املؤرخ   91428 التجاري  الس ل 

بالقنيطرة تم تقرير ما   (2(( ماي   5

يلي :

باإلجماع  الشركة  حل  قرار  بعد 

مغربي  لهو  اليوبي  تعيين محمد  تم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل 

V114576، مصفي للشركة لإلى حي 

إنهاء التصفية يعتبر املصفي املسؤلل 

لاملتصرف الوحيد عن الشركة.

تم تحديد مكان التصفية في مقر 

الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بالقنيطرة االبتدائية   باملحكمة 

رقم  تحت   (2(( 18 ماي  بتاريخ   

.91428

195 P

DILIGOR

TECH-CONTROL
شركة محدلدة املسؤللية 

حات الشريك الوحيد
رأسمالها 122.222 درهم

حل شركة
العام  او مع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بمقر شركة رقم 

4)-34 شارع األميرة لى لى عائشة رقم 

القنيطرة رقم التقييد   4 الطابق   (9

في الس ل التجاري 42159 املؤرخ في 

بالقنيطرة تم تقرير   (2(( أبريل   14

ما يلي :

باإلجماع  الشركة  حل  قرار  بعد 

لهو  مرالة  الدين  بدر  تعيين  تم 

الوطنية رقم  للبطاقة  مغربي حامل 

G365361، مصفي للشركة لإلى حين 

إنهاء التصفية يعتبر املصفي املسؤلل 

لاملتصرف الوحيد عن الشركة.

تم تحديد مكان التصفية في مقر 

الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

18 ماي ))2) تحت رقم 91429.

196 P

LUKUTA DESIGN
SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 
قرر   (2(( يوليو   14 حرر في الرباط 

 LUKUTA» الشريك الوحيد للشركة

DESIGN SARL AU» ما يلي :

عمارة   : االجتماعي  املقر  تحويل 
 14 زنقة محمد ملدلر شقة رقم   17

املحيط الرباط إلى ملتقى   5 الطابق 

شارع الغزالي لزنقة زرياب متجر رقم 

12 أكدال الرباط.
القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوليو   18 بتاريخ   1(6411 تحت رقم 

.(2((

198 P
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FINE HOMES
ش.م.م

الرأسمال االجتماعي : 122.222 
درهم

املقر االجتماعي : الرباط السوي�سي 
كلم 3.5 شارع محمد السادس 

السعادة
بتاريخ  املؤرخ  القرار  بمقت�سى 
شركة  قرر شركاء   (216 نوفمبر   (4

«FINE HOMES» ش.م.م :
لنشاط  التالية  العناصر  إضافة 

الشركة :
1 - التطوير العقاري.

دراسة  الدراسة،  مكتب   -  (
او دلى.

3 - االستيراد لالتصدير.
4 - الديكور لالزخرفة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
أكتوبر   (2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 127822.
199 P

YASSIRSERVICES
ش.م.م بشريك لحيد

الرأسمال االجتماعي 12.222 درهم
املقر االجتماعي : مجمع بيتي سكن 

عمارة 39، محل رقم 9) طنجة
 (1 بمقت�سى القرار املؤرخ بتاريخ 

يونيو ))2) تقرر ما يلي :
تغيير اإلسم القانوني للشركة   -  1
 YASSIRSERVICES SARL»  : من 
 ROOYA STORE SARL» إلى   «AU

.«AU
املقر  عنوان   تصحيح   -  (
سكن  بيتي  مجمع   : من  االجتماعي 
عمارة 39، محل رقم 9) طنجة إلى 
: مجمع بيتي سكن عمارة 39، محل 

رقم 469 طنجة.
حذف العناصر التالية :

املالي،  النشاط  األموال،  تحويل 
البضائع  بيع  اوخدمات،  تقديم 

املكتبية.
لنشاط  التالية  العناصر  إضافة 

الشركة :

بيع إطارات النظارات لالنظارات 

الشمسية.

لاملستلزمات  املنتجات  بيع 

الطبية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   13 بتاريخ  بطنجة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 55717).

200 P

ISHORE SERVICES
ش.م.م 

الرأسمال االجتماعي 12.222 درهم

املقر االجتماعي : 4 زنقة لاد زيز، 

الطابق الثالث، الشقة رقم 7، 

أكدال، الرباط

بتاريخ  املؤرخ  القرار  بمقت�سى 

شركة  قرر شركاء   (2(2 مارس   19

ما  ش.م.م   «ISHORE SERVICES»

يلي :

 ISHORE» شركة  تصفية   -  1

SERVICES» ش.م.م اتباعا للمسطرة 

القانونية او اري بها العمل لتسمية 

 PHILPPE GASTON السيد 

كمصفي   EUGENE DUCROCQ

التصفية  مقر  تحديد  لتم  للشركة 

ب : 4 زنقة لاد زيز، الطابق الثالث، 

الشقة رقم 7، أكدال، الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يناير   1( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

1)2) تحت رقم 112164.

201 P

VIVAWAY
SARL AU

ش.م.م بشريك لحيد

الرأسمال االجتماعي 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال 

رقم 4، أكدال، الرباط

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قرر الشريك   (2(( أبريل   (7 بتاريخ 

 VIVAWAY SARL» لشركة  الوحيد 

AU» ما يلي :

بقيمة  حصة   1222 تفويت 
درهم للواحدة للسيدة سامية   122
: السيد جيهان  الونتيري الكل لفائدة 
املغربية،  او نسية  حات  السعداني، 
 1986 سبتمبر   (7 بتاريخ  املزدادة 
زنقة   46 عمارة   11 لالقاطنة بشقة 
الرباط،  أكدال  علي  سيدي  أكلمان 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحاملة 

.H452479
استقالة السيدة سامية الونتيري 
من تسيير الشركة لتسمية مسير غير 

مساهم السيد محمد علي كانزا.
قد تم اإليداع القانوني بالس ل 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالرباط بتاريخ 16 يونيو ))2) تحت 

رقم 5583)1.
202 P

NZ BUBBLE
SARL AU

BUBBLE IT
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة بشريك لاحد
بناء على عقد عرفي أعلن القانون 
األسا�سي لشركة محدلدة املسؤللية 

بشريك لاحد حات املميزات التالية :
 NZ BUBBLE SARL  : االسم 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة   AU

بشريك لاحد.
املوضوع :

إدارة املطاعم ؛
استيراد املواد الغذائية لاملشرلبات ؛

استيراد لتصدير.
45 شارع فرنسا   : املقر االجتماعي 

شقة 8، أكدال، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأسمال : 122.222 درهم مكون 
من 1222 حصة قيمة كل لاحدة منها 

122 درهم.
تسيير الشركة لإدارتها   : التسيير 
تحت تصرف السيدة نزهة بنجلون 
للشركة  األسا�سي  للقانون  طبقا 
الكاملة لحلك ملدة غير  مع السلطة 

محدلدة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

القانوني  االيداع  أنجز   : اإليداع 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 
الس ل  تحت   (2(( يوليو   13

التجاري رقم 161555.
203 P

 STE D’INGENIERIE
 ENVIRONNEMENTALE ET

DES SERVICES
SINGES SARL AU

تفويت حصص
االستثنائي  العام  او مع  قرر 
 STE D’INGENIERIE لشركة 
 ENVIRONNEMENTALE ET DES
ش.م.م،   SERVICES SARL AU
بتاريخ  درهم   122.222  رأسمالها 

4 أبريل ))2) :
السيد  حصص  جميع  تفويت 
لفائدة السيد حميد  رضوان ريفقي 

شيكر 522 حصة مجانا.
استقالة السيد رضوان ريفقي من 

تسيير الشركة.
تعيين السيد حميد شيكر مسير 

لحيد للشركة.
تغيير الشكل القانوني لشركة من 

.SARL AU إلى SARL
بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (2(( يوليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 5767.
من أجل االستخالص لالبيان

204 P

SUPERETTE DU COIN
SARL

تفويت حصص
االستثنائي  العام  او مع  قرر 
 SUPERETTE DU COIN لشركة 
 122.222 رأسمالها  ش.م.م،   SARL

درهم بتاريخ 6 أبريل ))2) :
السيد  حصص  جميع  تفويت 
حصة   (22 مهدي  محمد  الصالحي 
قيمة كل لاحدة منها 122 درهم أي ما 

مجموعه 2.222) درهم.
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بوعاصم  يحيى  السيد  استقالة 
من تسيير الشركة.

محمد  الصالحي  السيد  تعيين 
مهدي مسير مساعد للشركة ابتداء 

من 6 أبريل ))2).
بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
الضبط لدى املحكمة االبتدائية بتمارة 

بتاريخ 4) ماي ))2) تحت رقم 1274.
من أجل االستخالص لالبيان

205 P

 COLLEGESOUK 
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ ))2) 
تم إحداث القانون األسا�سي لشركة 
لاحد  بشريك  املسؤللية  محدلدة 

تتلخص فيما يلي :
 COLLEGESOUK  : التسمية 

.SARL AU
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.
مطور   : االجتماعي  الهدف 
تاجر  نصدير،  استيراد  معلوماتي، 

أجهزة الكمبيوتر.
 املقر االجتماعي : عمارة 32 شقة 8 
حسان،  شارع موالي أحمد لوكيلي، 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

درهم   12.222  : رأسمال الشركة 
مقسمة إلى 122 حصة اجتماعية من 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.
أيمن  الصغيار  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدلدة.
 : الفترة املعمول بها خالل السنة 

تبدئ من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.
الس ل التجاري : 161645 الرباط.

االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

8 يوليو ))2) رقم 6)64)1.
من أجل االستخالص لالبيان

206 P

 CASARIZMA 
 شركة محدلدة املسؤللية 

حات الشريك الواحد
رأسمالها : 2.222) درهم

مقر التصفية : رقم 15، شارع 

األبطال، شقة 4، أكدال، الرباط

تصفية الشركة
بمقت�سى محضر عرفي بتاريخ   - أ 

7) يونيو ))2) تقرر ما يلي :

لشركة  الكاملة  التصفية 

اإلحاطة  بعد   CASARIZMA

في  املغلقة  اوختامية   باوحسابات 

7) يونيو ))2)، لالتي أظهرت رصيدا 

إيجابيا قدره 15.222 درهم.

إدارته  من  املصفي  حمة  إبراء 

عمليات  انتهاء  لاليته.  من  لإعفائه 

النهائي  اإلغالق  لإعالن  التصفية 

تنتهي الشخصية  للتصفية لبالتالي، 

من  اعتبارا  الوجود  من   القانونية 

7) يونيو ))2).

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   - ب 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (2(( يوليو   13 بالرباط بتاريخ 
رقم 6332)1 لرقم الس ل التجاري 

.125957
للخالصة لالتذكير

التسيير

207 P

CHWID
شركة محدلدة املسؤللية

حات الشريك الوحيد
رأسمالها : 12.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع اوحسن 

الثاني إقامة أم كلثوم عمارة س 

يسار شقة 2) الرباط

تصفية الشركة
بتاريخ  عرفي  بمقت�سى محضر  أ( 

9) يونيو ))2) تقرر ما يلي :

لشركة  الكاملة  التصفية 

«CHWID» بعد اإلحاطة باوحسابات 

اوختامية املغلقة في 9) يونيو ))2)، 

قدره  سلبيا  رصيدا  أظهرت  لالتي 

47.127,32 درهم.

إدارتها  من  املصفية  حمة  إبراء 

عمليات  انتهاء  لاليتها.  من  لإعفائها 

النهائي  اإلغالق  لإعالن  التصفية 

للتصفية. لبالتالي، تنتهي الشخصية 

 (9 القانونية من الوجود اعتبارا من 

يونيو ))2).

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  ب( 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 13 يوليو ))2) تحت 

رقم 6331)1 لرقم الس ل التجاري 

.71291
للخالصة لالتذكير

التسيير

208 P

STE RAZAN GOLD

SARL AU

تأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  I

))2) تم تأسيس شركة حات  5 ماي 

مسؤللية محدلدة بمساهم لاحد لها 

املواصفات التالية :

 STE RAZAN GOLD  : التسمية 

.SARL AU

نقل   : االجتماعي  الهدف 

األشغال   - الغير  لفائدة  األشخاص 

املختلفة.

املقر االجتماعي : رياض ليسالن 1 

رقم )91 ليسالن مكناس.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 122.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

اوخامس بن شامة مسير للشركة مع 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

تحت الس ل التجاري رقم 56687.
للنسخ لالبيان

الوكيل

209 P

MASRO TRAV
SARL

ماسرلطراف
رأس املال : 122.222 درهم

املقر االجتماعي )1 مكرر زنقة لبنان 
رقم 3 املحيط الرباط

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

األسا�سي  القانون  لضع  تم  بالرباط 
لحات  املسؤللية،  محدلدة  لشركة 

املواصفات التالية :
«ماسرلطراف»  : شركة  التسمية 

ش.م.م.
زنقة  مكرر   1( االجتماعي  املقر 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.
في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
 522 من  مكون  درهم   122.222
حصة من فئة 122 درهم لكل حصة 

لفائدة :
 522  : مسرلر  حسن  السيد 

حصة.
 522  : مسرلر  الياس  السيد 

حصة.
الغرض : األشغال املختلفة للبناء.

املدة : 99 سنة.
السيد  الشركة  يسير   : املسير 
حسن مسرلر لالسيد الياس مسرلر 

ملدة غير محدلدة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   (2(( يوليو   14 بتاريخ 

الس ل التجاري 161597.
210 P

ACL DEVELOPPEMENT
SARL
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي موقع بالرباط 
تأسيس  تم   ،(2(( يونيو   6 بتاريخ 

شركة باملميزات التالية :
 ACL  : االجتماعية  التسمية 

.DEVELOPPEMENT
حات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤللية محدلدة.
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املقر : 42 د - شارع بني طنزا - حي 

السوي�سي - الرباط.

الهدف االجتماعي :  تهدف الشركة 

في املغرب لخارجه إلى :

لتشغيل خدمات  لتطوير  دراسة 

املياه لالطاقة لاالتصاالت.

إنتاج  مشاريع  لإدارة  الهندسة 

لتوزيع املياه لالطاقة.

الذكاء  مشاريع  لإدارة  الهندسة 

االصطناعي.

الهندسة في األنظمة املعلوماتية.

في  مشاريع  لإدارة  استغالل 

قطاعات املياه لالطاقة لاالتصاالت 

لجه  لعلى  املعلومات  لنظم 

اوخصوص جميع املشاريع املتعلقة بـ 

«الشبكة الذكية» لاملدن الذكية.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تس يلها بالس ل التجاري.

يتحدد   : االجتماعي  الرأسمال 

الرأسمال االجتماعي في مبلغ 52.222 

حات  حصة   522 إلى  مقسم  درهم 

للحصة  اسمية  كقيمة  درهم   122

على  لموزعة على الشركاء  الواحدة، 

النحو التالي :

 352  : خليل  العالي  عبد  السيد 

حصة.

السيد كريم بلعزيز : 152 حصة

حصة   522  : اوحصص  مجموع 

اجتماعية. 

يتم تسيير الشركة ملدة  التسيير: 

غير محددة من طرف :

حل  خليل،  العالي  عبد  السيد   -

للبطاقة  حامل  مغربية،  جنسية 

قاطن   ،F8(133( رقم  الوطنية 

لاد  شارع   5 شقة   11 رقم  بعمارة 

املخازن أكدال الرباط.

حل جنسية  بلعزيز،  كريم  السيد 

مغربية، حامل للبطاقة الوطنية رقم 

حدائق  بإقامة  قاطن   ،A596558

املحيط رقم 139 دار بوعزة النواصر 

- الدار البيضاء.

اإليداع القانوني لالتس يل :

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( يوليو   8 بتاريخ 

.1(6(95

التس يل  إعالن  إيداع  تم 

بالس ل التجاري لدى كتابة الضبط 

 8 باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

161537 من  ))2) تحت رقم  يوليو 

الس ل التحليلي.
من أجل التلخيص لالنشر

التسيير

211 P

 MAROCO-PORTUGAISE

 DE RECYCLAGE DU

PLASTIQUE
S.A

تعيين رئيس تنفيذي - تعيين مجلس 
إدارة جديد

االستثنائي  العام  لل مع  تبعا 

قرر   (2(( أبريل   6 بتاريخ  املنعقد 

MAROCO-» لشركة  الشركاء 

 PORTUGAISE DE RECYCLAGE

رأسمالها  ش.م   «DU PLASTIQUE

8.222.222 درهم ما يلي :

 JOAQUIM السيد  تعيين 

 MANUEL GONCALVES DE SA

الرئيس  منصب  في   E ALMEIDA

MAROCO-» لشركة  التنفيذي 

 PORTUGAISE DE RECYCLAGE

.«DU PLASTIQUE
تعيين مجلس إدارة جديد يتكون 

من :

 JOAQUIM MANUEL

.GONCALVES DE SA E ALMEIDA

VAMARO-» الشركة 

ليمثلها   «CONSTRUCAO CIVIL

 JOAQUIM JOSE TEIXEIRA السيد 

.PIRES

ممثلة   «PARCON» شركة 

بالسيد محمد الشيخ دخيل.

السيد محمد بورزيك.

اوحنالي  السيد   : املدقق  تعيين 

97 بولفارد محمد اوخامس  وحسين، 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 (2(( يونيو   12 بتاريخ  بنسليمان 

تحت رقم 439.
من أجل االستخالص لالبيان

212 P

MILLAY IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

بشريك لحيد

رأسمالها : 122.222 درهم

املقر االجتماعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي

عبد العزيز، رقم 4،القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لضع  تم   ،(2(( ماي   32 بتاريخ 

حات  لشركة  األسا�سي  القانون 

لحيد  بشريك  املحدلدة  املسؤللية 

حات املواصفات التالية :

 MILLAY IMMO  : التسمية 

SARL AU

حات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤللية املحدلدة بشريك لحيد.

إقامة   ،59  : االجتماعي  املقر 

موالي شارع  العزيز،  عبد   موالي 

عبد العزيز، رقم 4،القنيطرة.

موضوع الشركة :

اإلنعاش العقاري.

ألجل  األرا�سي  لبيع  شراء 

تسويقهم.

املقاللة في األشغال املختلفة.

عالقة  له  ما  كل  عامة  لبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقيمة 

على  لموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 BOUBAKER MILLAY السيد 

1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 

او نسية   ،BOUBAKER MILLAY

الوطنية  للبطاقة  اوحامل  املغربية، 

ملدة ثالث سنوات   AB(3(247 رقم 

قابلة للتجديد.

التجاري  بالس ل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 65567 بتاريخ 6 يونيو ))2).

213 P

FIDUCOMPETENCES

بيروستيل مغرب
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

بيرلستيل مغرب شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 8 زنقة 

ليوتنو برجر مرس سلطان - 2222) 

الدارالبضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

الشريك  قرار  355195.بمقت�سى 

 (2(( ماي   25 في  املؤرخ  الوحيد 

اوحالي  االجتماعي  املقر  تحويل   تم  

برجر  ليوتنو  زنقة   8» من  للشركة 

الدارالبضاء   (2222  - مرس سلطان 

السلفي  حفيظ  «زنقة  إلى  املغرب» 

 - معاريف  االر�سي  الطابق   19 رقم 

2222) الدارالبضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )978)8.

1I
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YAD EL HASSANA

 SOCIETE DE  
 DEVELOPPEMENT
 DES TECHNIQUES

 D›EDIFICATION DES PISTES
--SDTEP

إعالن متعدد القرارات

YAD EL HASSANA
 LAMSALLA 3 APPT 4 ETAGE

 1 N°3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

 SOCIETE DE  
 DEVELOPPEMENT DES

 TECHNIQUES D›EDIFICATION
DES PISTES -SDTEP- «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: 1 الشقة 
رقم 5 اقامة مكتوب زنقة علي بن 

رحال م ج مكناس - 52222 مكناس 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.53249
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 ماي ))2)
تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 
 YAD AL HASSANA SARL-AU
 SOCIETE او ديدة  التسمية  الى 
 DE DEVELOPPEMENT DES
 TECHNIQUES D’EDIFICATION

DES PISTES-SDTEP-SARL AU
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 1 الطابق   4 شقة  القديم  العنوان 
مكناس الى العنوان   3 ملصلى   3 رقم 
مكتوب  اقامة   5 الشقة   1 او ديد 

زنقة علي بن رحال مكناس
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
حصة مملوكة للسيد   1222 تفويت 
يدير  السيد  ال  املكالي  احساين 

املكالي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيداحساين املكالي من 

يدير  السيد  تعيين  ل  كمسير  مهامه 

املكالي كمسير للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تسمية الشركة

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اوحصص

على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 5)5).

(I

MANAGEX

T-O-C IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي اوحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب

حات  شركة     T-O-C IMMO

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4) 

 63322  - شارع بوملان تجزئة ملوية  

بركان  املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

العام  او مع  8517.بمقت�سى 

يونيو   16 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

))2) تم تعيين مسير جديد للشركة 

كمسير  طارق   االحمادي   السيد)ة( 

لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (4 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

))2) تحت رقم ))2)/374.

3I

MANAGEX

T-O-C IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي اوحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
T-O-C IMMO  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4) 
شارع بوملان تجزئة ملوية - 63322 

بركان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.8517

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدري�سي   )ة( عمر   تفويت السيد 
172 حصة اجتماعية من أصل 332 
شكيب   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

زريوحي بتاريخ 16 يونيو ))2).
الدري�سي   )ة( عمر   تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   162
332 حصة لفائدة  السيد )ة( طارق  

االحمادي  بتاريخ 16 يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (4 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم ))2)/374.
4I

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

GOLD TASSE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL D
 ACCOMPAGNEMENT ET DES

ETUDES ET DES AFFAIRES
 rue tafraouat app 2 hassan 4
 rabat2 Rabat hassan، 10020،

Rabat Maroc
GOLD TASSE  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4) حي 

النهضة ) مجموعة امل د النهضة 

الرباط 12222 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161(89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   28

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TASSE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لقاعة شاي.

 (4 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

حي النهضة ) مجموعة امل د النهضة 

الرباط 12222 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محمد  صغوري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : عزيز  ابواملواهب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 

 522  : محمد  صغوري  السيد 

بقيمة 122 درهم.

 522  : عزيز  ابواملواهب  السيد 

بقيمة 122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد صغوري محمد عنوانه)ا( 

 34222 دلار حالبة الرتبة غفساي  

تالنات املغرب.

السيد ابواملواهب عزيز عنوانه)ا( 

امل د   مجموعة   ( النهضة  حي   (4

12222 الرباط  املغرب.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

السيد صغوري محمد عنوانه)ا( 
 34222 غفساي  الرتبة  حالبة  دلار 

تالنات املغرب
السيد ابو الواهب عزيز عنوانه)ا( 
امل د  مجموعة   ( النهضة  حي   (4

12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (8 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

))2) تحت رقم 5624.
5I

ste cofiguer sarl

STE CHIGUER ENERGIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE CHIGUER ENERGIE شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى « شهاب 4» الطابق السفلي 
جرسيف - 35122 جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1897
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   26 املؤرخ في 
 STE شركة حات املسؤللية املحدلدة
CHIGUER ENERGIE  مبلغ رأسمالها 
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
 «4 « شهاب  اإلجتماعي امللك املسمى 
 35122  - السفلي جرسيف  الطابق 
جرسيف املغرب نتيجة ل : -لم تحقق 

اي هدف ربحي .
امللك  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الطابق السفلي   «4 شهاب   » املسمى 
جرسيف - 35122 جرسيف املغرب. 

ل عين:
ل  شيكر  لفضيل    السيد)ة( 
عنوانه)ا( بلوك 12 رقم )2 املنتزه )2 
 52222 ايت لالل عن عرمة مكناس 
مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود لالوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم ))2)/1344.

6I

FIDUCIAIRE

ART GSH DECO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ART GSH DECO شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

اس)-59  تجزئة االنبعاث جماعة 
عين الشقف الزليلغ - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73287
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ART  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GSH DECO
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة ل االستيراد ل التصدير.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جماعة  االنبعاث  تجزئة  اس59-)  
32222 فاس   - عين الشقف الزليلغ 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

الطاهري  نورالدين  السيد 
النكاز  تجزئة   9 عنوانه)ا(  او وطي  
فاس   32222 6 طريق ايموزار  شقة 

املغرب.
الطاهري  اسماعيل  السيد 
64 الطابق التاني  او وطي عنوانه)ا( 
ابراهيم  سيدي  ايفني  زنقة   5 شقة 

32222 فاس املغرب.
الطاهري  اسماعيل  السيد 
ايفني  زنقة    64 عنوانه)ا(  او وطي 
سيدي ابراهيم 32222 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الطاهري  نورالدين  السيد 
النكاز  تجزئة   9 عنوانه)ا(  او وطي 
فاس   32222 6 طريق ايموزار  شقة 

املغرب
الطاهري  اسماعيل  السيد 
64 الطابق التاني  او وطي عنوانه)ا( 
ابراهيم  سيدي  ايفني  زنقة   5 شقة 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 798).
7I

ORIEN.COMPTA

MADOT DELICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
)5 شارع محمد اوخامس حي 

اوحسني بركان ، 62322، بركان 
املغرب

MADOT DELICES شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم )25.22) املحطة السياحية 

السعيدية السعيدية 63622 
السعيدية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
8599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   32

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MADOT DELICES

ل  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السياحية  املحطة   (25.22( رقم 

 63622 السعيدية  السعيدية 

السعيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

خرماش   الرحيم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   522   :

للحصة.

 522   : خرماش  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

خرماش  الرحيم  عبد  السيد 

 8( رقم  اوحسن  شارع  عنوانه)ا( 

63622 السعيدية املغرب.

السيد ياسين خرماش عنوانه)ا( 

 1 رقم   3 زنقة  خلدلن  ابن  تجزئة 

62222 لجدة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

خرماش  الرحيم  عبد  السيد 

 8( رقم  اوحسن  شارع  عنوانه)ا( 

63622 السعيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   32 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

))2) تحت رقم ))2)/814.

8I
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sofoget

BOAT ESCAPE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
BOAT ESCAPE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 اقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 24 - 14222 
القنيطرة   املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65857

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOAT  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ESCAPE
غرض الشركة بإيجاز : + األنشطة 

الرياضية املالحية.
عنوان املقر االجتماعي : القنيطرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  اقامة   59
 14222  -  24 موالي عبد العزيز رقم 

القنيطرة   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الدغماني  الياس   السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد عمر طاهري 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : الدغماني  الياس  السيد   

بقيمة 122 درهم.
بقيمة   522  : السيد عمر طاهري 

122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد  الياس  الدغماني عنوانه)ا(  
الرباط 14222  الرباط   املغرب.

عنوانه)ا(   طاهري  عمر  السيد 
الرباط 14222 الرباط    املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد  الياس  الدغماني عنوانه)ا(  
الرباط 14222  الرباط  املغرب

عنوانه)ا(   طاهري  عمر  السيد 
الرباط 14222  الرباط  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم 91892.
9I

sofoget

TRANSJARJOUM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
TRANSJARJOUM شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 4) 

زاليةحمان الفطواكي ل شالة الشقة 
9 القنيطرة - 14222  القنيطرة  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.59(37

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   32 في  املؤرخ 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
  TRANSJARJOUM الشريك الوحيد 
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
 (4 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
زاليةحمان الفطواكي ل شالة الشقة 
القنيطرة     14222  - القنيطرة   9
خسائر  زيادة    : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

ل حدد مقر التصفية ب القنيطرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  اقامة   59
 14222  -  24 موالي عبد العزيز رقم 

القنيطرة املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( زهير   بنخال ل عنوانه)ا( 
شالة  ل  الفطواكي  زاليةحمان   (4
الشقة 9 القنيطرة 14222 القنيطرة  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود لالوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم 91898.

12I

societe menara marrakech conseil plus

HR  PROGRESSIONS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

HR  PROGRESSIONS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي  زينيث 

بيزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 
الطابق 3 شقة رقم 14 باب دكالة 
مراكش املغرب - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  HR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROGRESSIONS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-1استشارات في املوارد البشرية
توظف  قانونية  -)استشارات 

شخصين ال اكتر.
زينيث    : االجتماعي  املقر  عنوان 
بيزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 
دكالة  باب   14 شقة رقم   3 الطابق 
مراكش   42222  - املغرب  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122 السيد بن منصور يوسف :  
حصة بقيمة 12.222 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
يوسف  منصور  بن  السيد 
عنوانه)ا( اقامة حديقة كليز شقة ا 7 
عمارة الورد مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سالمي  سمية  السيدة 
عمارة   7 ا  كليز شقة  اقامة حديقة 
الورد مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137456.
11I

EL MUNDO DE COMPTA

YASSIRPORT EXPORT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

EL MUNDO DE COMPTA
 Res. Al Andalous, Inzaren Rue
 Hafid iben abdelbarre 2eme
 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC
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YASSIRPORT EXPORT شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : )1, شارع 
خالد ابن الوليد الطابق الثالث 

شقة رقم 6 طنجة - 92222 طنجة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.94659
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 
YASSIRPORT EXPORT شركة حات 
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   12.222
اإلجتماعي )1, شارع خالد ابن الوليد 
 - طنجة   6 الطابق الثالث شقة رقم 
92222 طنجة املغرب نتيجة الزمة في 

امل ال.
لعين:

العامر  رشيدة  السيد)ة( 
رقم   36 حي او امع زنقة  لعنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   92222 طنجة   12

كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( نزهة العامر لعنوانه)ا( 
طنجة   12 رقم   36 حي او امع زنقة 
)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
لقد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 2) يونيو ))2) لفي )1, شارع 
خالد ابن الوليد الطابق الثالث شقة 
رقم 6 طنجة - 92222 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 6617.
1(I

CASA COMPTES

MEDIPRO PHARMA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MEDIPRO PHARMA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي برج 

الياقوت زالية رحال املسكيني لاللة 
ياقوت، الطابق 3 - . الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
121293

.بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   (2(( ماي   (7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«522.222 درهم» أي من «522.222 
عن  درهم»   1.222.222» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أل أرباح أل    : طريق 

عاللات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 7852)8.

13I

CASA COMPTES

SOUIRI TEC
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

SOUIRI TEC شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 17)، 
إقامة الفتح شارع ابراهيم الرلداني، 

الطابق 1 رقم 3 - . الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   18
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUIRI TEC

تقديم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدعم  ل)أل(  االستشارية  اوخدمات 

قبل  القطاعات،  متعددة  للمشاريع 

مرحلة  خالل  أل  املشرلع،  انطالق 

تنفيذه أل في مرحلة التشغيل.

كل  املقدمة  اوخدمات  تغطي 

أل  الزراعة  أل  املعادن  قطاع  من 

الصناعات  أل  املعدنية  الصناعات 

أل  السياحة  أل  النقل  أل  الزراعية 

العقارات ، أل أي قطاعات أخرى من 

االقتصاد الوطني.

املقدمة  اوخدمات  تتعلق 

لالتجارية  الفنية  بالنصائح 

البشرية  لاملوارد  لالتسويقية، 

لالتدقيق،  لالتمويل،  لالتنظيم، 

لاالستراتيجية أل أي  لجمع األموال، 

بتشغيل  تتعلق  أخرى  دعم  لظائف 

ملفها  عن  النظر  بغض  الشركات، 

الشخ�سي..

 ،(17  : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة الفتح شارع ابراهيم الرلداني، 
البيضاء  الدار   .  -  3 رقم   1 الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
صاري  بن  الوهاب  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222  :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
صاري  بن  الوهاب  عبد  السيد 
6 حي  زنقة ايسلي طابق   6 عنوانه)ا( 

راسين . الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

صاري  بن  الوهاب  عبد  السيد 
6 حي  زنقة ايسلي طابق   6 عنوانه)ا( 

راسين . الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 9486)8.
14I

CASA COMPTES

TRADING BEA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

TRADING BEA شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )2)، 
شارع عبد املومن الطابق السفلي 
رقم 5 - 2362) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (2
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADING BEA
- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
لجميع  الفخارية  األلاني  لتصدير 

أصناف الزجاج لالسيراميك.
التجارة في أدلات املائدة للوازم   -
أل  الفندقي  أل  املنزلي  االستخدام 
للطالالت  النسيج  لمواد  الديكور، 
حلك  في  بما  لاوحمامات،  لاألسرة 
مواد الزجاج لالكريستال، لاوخزف، 
املنزلية  لاألجهزة  الفخارية،  لاأللاني 

لملحقاتها؛
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لبيع ل  استيراد لتصدير لشراء   -
توزيع جميع املواد لالسلع، لاملنتجات 
بالديكور  املتعلق  لاألثاث  الزخرفية 

سواء الداخلي أل اوخارجي؛
- شراء لبيع لتمثيل لتوزيع جميع 

املنتجات؛
املشاركة في املعارض لاملعارض   -

الوطنية لالدللية.
- جميع عمليات العمولة لالتمثيل 

لالسمسرة لالشحن لالتوزيع..
 ،(2(  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 2362) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة بياتريس باسكال شربنتيي 
درهم   122 بقيمة  حصة   652   :

للحصة .
السيد محمد الفياللي أمين :  352 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة بياتريس باسكال شربنتيي 
 . زنقة تيركو حي راسين   8 عنوانه)ا( 

الدار البيضاء املغرب.
أمين  الفياللي  محمد  السيد 
رسور  كولف  كليفورنيا  عنوانه)ا( 
فيال 141 املدينة اوخضراء بوسكورة 

النواصر . الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة بياتريس باسكال شربنتيي 
 . زنقة تيركو حي راسين   8 عنوانه)ا( 

الدار البيضاء املغرب
أمين  الفياللي  محمد  السيد 
رسور  كولف  كليفورنيا  عنوانه)ا( 
فيال 141 املدينة اوخضراء بوسكورة 

النواصر . الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 33)8)8.

15I

CASA COMPTES

IMMO LOOK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

IMMO LOOK شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي 12 تجزئة تيسيرية عين 
الشق - . الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
546659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (3
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LOOK
لكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية،
أل  بيع  أل  شراء  في  الوساطة   -
سواء  املباني  تأجير  أل  استبدال 
أل  الصناعي  أل  السكني  لالستخدام 

التجاري،
- التفالض لتقديم املشورة بشأن 
لااليجارلتثمين  البيع  العقارات: 

املمتلكات. 
- الوساطة بين طرفين أل أكثر من 
أل بيع أل إيجار املبانى أل  أجل شراء 

أسهم شركة تتعلق بمبنى.
- تسيير اإليجار..

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السفلي 12 تجزئة تيسيرية عين الشق 

- . الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيدة أمال فتحي 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة هدى فتحي :  52) حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

52) حصة    : السيد سعيد بغاد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة أمال فتحي عنوانه)ا( حي 

موالي عبد اله زنقة 83) رقم )) عين 

الشق  . الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  فتحي   هدى  السيدة 

 24 شارع مراكش عمارة أبراج بلوك 

الطابق 21 الشقة 29 . طنجة املغرب.

السيد سعيد بغاد عنوانه)ا( شارع 

مراكش عمارة أبراج بلوك 24 الطابق 

21 الشقة 29 . طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فتحي   هدى  السيدة 

 24 شارع مراكش عمارة أبراج بلوك 

الطابق 21 الشقة 29 . طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم )773)8.

16I

جهاركا

جهاركا
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

جهاركا

))، زنقة شارلوفيل، شقة 14، 

بلفيدير ، 2322)، الدار البيضاء 

املغرب

جهاركا شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

اوحرية الطابق 3 الشقة 5 - 2)21) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

545257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   12

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : جهاركا.

اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السينمائي لالتلفزي لالفيديو.

زنقة   12  : عنوان املقر االجتماعي 

 (21(2 - 5 3 الشقة  اوحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد يوسف ابوقاسم عنوانه)ا( 

)) زنقة شارلوفيل شقة 14 بلفيدير 

2322) الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف ابوقاسم عنوانه)ا( 

)) زنقة شارلوفيل شقة 14 بلفيدير 

2322) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 18771.

17I
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MOORISH

E-STC PHARMA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب

E-STC PHARMA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

اوحرية زنقة  1عمارة 3 شقة  4شارع 

األمير موالي عبد هللا حي املحمدي - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

42747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   25

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 E-STC  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PHARMA

: بيع فقط  غرض الشركة بإيجاز 

في اوخارج املنتجات شبه الصيدالنية 

لمنتجات العناية باو سم لالرفاهية 

لمستحضرات التجميل.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اوحرية زنقة  1عمارة 3 شقة  4شارع 

 - األمير موالي عبد هللا حي املحمدي 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رلمان جوان هيانغ :  722 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 322   : ماتيط  السيد غريغوري 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

هيانغ  جوان  رلمان  السيد 

عنوانه)ا( شنغهاي الصين  21325) 

شنغهاي  الصين .

السيد غريغوري ماتيط عنوانه)ا( 

جنيف    1(27 سويسرا  جنيف 

سويسرا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:

السيد انيس تاجموعتي عنوانه)ا( 

اقامة صوفيا شارع عبد الهادي   48

الدار البيضاء   (2222 بوطالب انفا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24 يوليوز 

))2) تحت رقم ))/714.

18I

THALAL CONSULTANTS

SALT ROAD
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SALT ROAD شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 67 العمارة 

بالكاهية شارع املنصور الذهبي جليز 

الشقة 6 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.111459

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع  تم   (2(( ماي   (6 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

«422.222 درهم» أي من «122.222 

عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم )13739.

19I

FIDUNEL

ISRAAJIB
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

2222)، الدار البيضاء املغرب

ISRAAJIB شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

آيت الرير شارع موالي يوسف 

الطابق الثاني املغرب 52)2) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4((563

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يونيو   21 املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

مبلغ    ISRAAJIB الوحيد  الشريك 

لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

زنقة آيت الرير   3 مقرها اإلجتماعي 

الثاني  الطابق  يوسف  موالي  شارع 

املغرب 52)2) الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : ضعف املنافسة.

زنقة   3 ل حدد مقر التصفية ب 

يوسف  موالي  شارع  الرير  آيت 

الدار   (2(52 الطابق الثاني املغرب 

البيضاء املغرب. 

لعين:

ل  نوي  العزيز    عبد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( جنان الرحمة ج  إ1 عمارة 

الدار   (7(33 دار بوعزة   1 الشقة   4

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ل محل تبليغ العقود ل الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 3 زنقة آيت الرير 

شارع موالي يوسف الطابق الثاني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 9157)8.
(2I

الرفاغي هولدينك

VALERIANA SARL

إعالن متعدد القرارات

الرفاغي هولدينك
7)1 مكرر شارغ اوحسن التاني  
الطابق 11 رقم الشقة 115 الدار 
البيضاء ، 222)1، الدار البيضاء 

املغرب
VALERIANA SARL «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: 88-92 
طريق لوازيس الدار البيضاء. - 
2222) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.539617
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو ))2)
تم اتخاح القرارات التالية: 

الذي   : قرار رقم تفويت حصص 
السيدة  تفويت  مايلي:  على  ينص 
ل52  مرشد  صفريوي  اوخير  فتيحة 
اصل22)  من  اجتماعية   حصة 
حصة  لفائدة رشيد خياطي حسيني.   
الذي   : قرار رقم تفويت حصص 
ينص على مايلي: تفويت السيد كريم 
من  حصة اجتماعية   مديوني ل52 
السيد  لفائدة   حصة   اصل22) 

رشيد خياطي حسيني.
 : قرار رقم رفع رأسمال الشركة   
رفع رأسمال  الذي ينص على مايلي: 
عن   122  000,00 بمبلغ  الشركة 

طريق تقديم حصص نقدية      
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 



13797 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 : اوحصص    السادس:  الفصل 
في جميع حصص  الشريكان  اكتتب 
السيدة  للبيان  لفقا  الشركة 
مرشد  اوخيرصفريوي  فتيحة 
   - اجتماعية  15.000,00حصة 
15.000,00حصة اجتماعية    -السيد 
اجتماعية     حصة  مديوني  كريم 
يعاللي  سكينة  20.000,00السيدة 
 150.000,00 اجتماعية  حصة   -
                                                                                              - اوحسيني  اوخياطي  رشيد  السيد 

درهم 200.000,00 امل موع   
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الفصل السابع: رأسمال الشركة 
مأتا  مبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 
درهم   )200.000،00( درهم  ألف 
 ((222( درهما  ألفان  إلى  املقسم 
 (122( حات مئة   : حصة اجتماعية 
املرقمة  الواحدة  للحصة  درهم 
قيمتها  سددت   ،(222 إلى   1 من 
كما يلي   كاملة للزعت على الشركاء 
فتيحة  السيدة  اجتماعية  حصة 
حصة   152 مرشد  اوخيرصفريوي 
اجتماعية     حصة   - اجتماعية 
حصة  مديوني  كريم  -السيد   152
سكينة  22)السيدة  اجتماعية    
اوخياطي  رشيد  السيد   - يعاللي 
 1.522 اجتماعية  حصة  اوحسيني 
 2000,00 -حصة  اجتماعية  حصة 

امل موع
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 8729)8.
(1I

FISCOFISC

شركة د.ى,ك كول
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
شركة د.ى,ك كول شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) زنقة 

عمر اإلدري�سي شارع او والن املدينة 

او ديدة الطابق الثاني - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

د.ى,ك كول.

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مراكز اإلتصال.
 ( رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
او والن  شارع  اإلدري�سي  عمر  زنقة 

 - الثاني  الطابق  او ديدة  املدينة 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 352   : الشاطبي  دنيا  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 352   : السيد سليم حافظ علي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 75   : خولة  الدركالي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد جمال للد البيضالية :  75 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة يسرى بودركة :  75 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 75   : السيد عبد الفتاح دريوش 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشاطبي  دنيا  السيدة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

علي  حافظ  سليم  السيد 
مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب.
السيدة الدركالي خولة عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب.
البيضالية  للد  جمال  السيد 
مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب.
السيدة يسرى بودركة عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب.
دريوش  عبدالفتاح  السيد 
عنوانه)ا( فاس 32222 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة الدركالي خولة عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب
البيضالية  للد  جمال  السيد 
مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 923).
((I

F.M CONSULTING

بروميتي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
برلميتي شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
د 17 ، املبنى د ، الطابق 5 ، مشرلع 
كرين للركس ، 129 طريق بوسكورة 

- سيدي معرلف - - )718) 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.33(3(5

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   3.222.222»

«222.222.) درهم» إلى «5.222.222 

درهم» عن طريق : إدماج احتياطي أل 

أرباح أل عاللات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 86)832.

(3I

CABINET BADREDDINE

 CABINET D'INGENIERIE

GENERALE ET ASSISTANCE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 2، مراكش املغرب

 CABINET D›INGENIERIE

 GENERALE ET ASSISTANCE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي أبواب 

مراكش منطقة 5) الشطر 3 عمارة 
رقم 96 حرف ب الطابق السفلي 

الشقة رقم ) - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CABINET D’INGENIERIE

.GENERALE ET ASSISTANCE
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مكتب   -  : غرض الشركة بإيجاز 
الدراسات ل األبحاث.

العمليات  جميع  العموم  لعلى   -
املدنية، التجارية، املالية، الصناعية 
بصفة  ترتبط  قد  التي  لالعقارية 
مباشرة أل غير مباشرة بغرض الشركة 
لالتي من شأنها تطويرغرض الشركة..
أبواب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
3 عمارة  الشطر   (5 مراكش منطقة 
السفلي  الطابق  ب  حرف   96 رقم 
مراكش   42222  -  ( رقم  الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 CABINET الشركة 
 D’INGENIERIE GENERALE ET
ASSISTANCE : 1.222 حصة بقيمة 

122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الربولي  أسامة  السيد 
قلعة   *  364 رقم   ( النخلة  حي 

السراغنة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الربولي  أسامة  السيد 
قلعة   *  364 رقم   ( النخلة  حي 

السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137454.
(4I

سونطرال دل ترافو اشا اي سيغفيس

سونطرال دو ترافو اشا اي 
سيغفيس

إعالن متعدد القرارات

سونطرال دل ترافو اشا اي سيغفيس
منى 122 عمارة 17) حي النسيم 

ليساسفة الدار البيضاء ، 2222)، 
الدار البيضاء املغرب

سونطرال دل ترافو اشا اي سيغفيس 
«شركة حات املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: منى 122 

عمارة 17) حي النسيم ليساسفة 

الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: -.

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نونبر 1)2)

تم اتخاح القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع 22) سهم لصاوح السيد رضوان 

سهم لصاوح السيد   (22 السنيني ل 

املصطفى خلفي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين املدير املساعد او ديد السيد 

مصطفى  لالسيد  السنيني  رضوان 

مشاركين  كمدراء  الشركة  في  خلفي 

السيد  للمدير  املشترك  لالتوقيع 

خالد البكوري لاملدير املساعد السيد 

محمد طه العمراني

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

التعديل النسبي للمواد 26 , 27 ل 13 

من النظام األسا�سي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تغيير اوحصص ل ممتلكينها

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

اعادة توزيع راس املال

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

تعيين املدير املساعد او ديد  مايلي: 

لالسيد  السنيني  رضوان  السيد 

كمدراء  الشركة  في  خلفي  مصطفى 

للمدير  املشترك  لالتوقيع  مشاركين 

السيد خالد البكوري لاملدير املساعد 

السيد محمد طه العمراني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 1)2) تحت رقم 799173.

(5I

ACDEN

ديرينيا كاپيتال
إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

ديرينيا كاپيتال «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي:  إقامة 
الفتح ، 17) ، امتداد إبراهيم 

رلداني، الطابق األلل رقم 3  - - 
الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.394291
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   (2(( ماي   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي:  زيادة رأس املال بمبلغ 52222 
درهم إلى   52222 لنقله من   درهم  
122222 درهم عن طريق إنشاء 522 
إلى   521 من  مرقمة  جديدة  حصة 
يتم االكتتاب  حصة على أن   1222
بالكامل مخصصة  نقًدا  لدفعها  بها 
في  املس لة   DC Partners لشركة 
رقم  تحت  البيضاء  الدار  س ل 

.511.383
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعديل نص النظام األسا�سي للشركة 
املسؤللية  حات  او ديد  بشكلها 

املحدلدة مع عدة شركاء.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تثبيت السيد / أسامة رامي يحيوي في 
مهامه كمدير لحيد لفترة غير محدلدة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: 22
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )832.27.

(6I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

GST SYNDICAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM

 D APPT 8 HAY IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

GST SYNDICAT شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

بامليي كش عمارة ل محل أ بلبكار 7 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   21

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GST  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SYNDICAT

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمارات.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 7 بامليي كش عمارة ل محل أ بلبكار 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بالل زلحزلح :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   52   : ركي  ياسين  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  زلحزلح  بالل  السيد 
عمارة د الشقة5)   6 املنتزه الشطر 

الطابق 5 42222 مراكش املغرب.
السيد ياسين ركي عنوانه)ا( جنان 
الراد امل موعة 16 عمارة 14 الشقة 
2) االزدهار  42222 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زلحزلح  بالل  السيد 
عمارة د الشقة5)   6 املنتزه الشطر 

الطابق 5 42222 مراكش املغرب
السيد ياسين ركي عنوانه)ا( جنان 
الراد امل موعة 16 عمارة 14 الشقة 
2) االزدهار  42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (3 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 8)1371.
(7I

GLOFID

GURSU INDUSTY
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 2322)، الدار 
البيضاء املغرب

GURSU INDUSTY شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 75شارع 
11 يناير الطابق األلل الشقة ر169 

- 2222) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GURSU INDUSTY
تصنيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع املنتجات البالستيكية املعدنية 
ل إعادة التدليراملنتجات البالستيكية 

املعدنية.
75شارع   : عنوان املقر االجتماعي 
11 يناير الطابق األلل الشقة ر169 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

122.222 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد الزترك مرت 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

الشخصية لالعائلية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الزترك مرت عنوانه)ا( 
زنقة مهدي بني بركة تجزئة حديقة 
الشقة DX4 بوركون 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد الزترك مرت عنوانه)ا( 
زنقة مهدي بني بركة تجزئة حديقة 
الشقة DX4 بوركون 2222) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء  بتاريخ 25 

يوليوز ))2) تحت رقم 832187.
(8I

ائتمانية الثقة العيون 
 FIDUCIAIRE CONFIANCE

LAAYOUNE
LAGHLIMI FISH

شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
ائتمانية الثقة العيون 

 FIDUCIAIRE CONFIANCE
LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 222)7، املر�سى العيون 

املغرب
LAGHLIMI FISH  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
زنقة مراكش  رقم91   - )7222  

املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4(357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LAGHLIMI FISH
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وحساب  البضائع  نقل  األسماك. 

الغير .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - رقم91    مراكش   زنقة  النهضة 

)7222  املر�سى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : دلال  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد محمد دلال عنوانه)ا( حي 
النهضة زنقة مراكش  رقم91   املر�سى 
العيون  املر�سى   7222( العيون  

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد محمد دلال عنوانه)ا( حي 

النهضة زنقة مراكش  رقم91   املر�سى 
العيون  املر�سى   7222( العيون  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 25 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/3272.

(9I

Sté quick bridge

STE BOX CASH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

STE BOX CASH شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  حي ابن 

خلدلن الطابق سفلي قسارية املركز 

رقم 1 جرسيف - 35122 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   21

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOX CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال لاوخدمات املالية .

حي ابن    : عنوان املقر االجتماعي 

خلدلن الطابق سفلي قسارية املركز 

جرسيف   35122  - جرسيف   1 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (22.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد اال دري�سي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : ادري�سي   السالم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

ادري�سي   السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة لالد حموسة  35122 

جرسيف املغرب.

السيد محمد اال دري�سي عنوانه)ا( 
زنقة لالد حموسة  35122 جرسيف 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اال دري�سي عنوانه)ا( 
زنقة لالد حموسة  35122 جرسيف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/1351.

32I

LA VIE COMPTABLE

AIRCLIMA
إعالن متعدد القرارات

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 عمارة )9 الشقة ) حي 

اوحسني الدار البيضاء ، 22)2)، 

CASABLANCA MAROC

AIRCLIMA «شركة  املساهمة»

 PARC :لعنوان مقرها االجتماعي

 INDUSTRIEL DE BOUSKOURA

 LOT 91 BIS 27182

CASABLANCA - 20000 الدار 

البيضاء املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.49795

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( فبراير   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة السيدة كوثر نغيم من 

،تبرئة السيدة  مهامها كمديرة عامة 

كوثر نغيم 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة السيدة كوثر نغيم من 

،تبرئة السيدة  مهامها كمديرة عامة 

كوثر نغيم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 9769)8.

31I

Société somicoc

شركة تغات اوطو
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة تغات الطو  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق االر�سي تجزئة  جبل تغات 

1 قطعة رقم  16 طريق مكناس  - 

32222 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.35187

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7) يونيو ))2) تم  تحويل  

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

«متجر بالطابق االر�سي تجزئة  جبل 

تغات 1 قطعة رقم  16 طريق مكناس  

«: متجر  إلى  - 32222 فاس املغرب» 

بجبل تغات 1 رقم )3 طريق مكناس  

- 32222 فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/3568.

3(I

fidulimar

TRAVARD
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

TRAVARD شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

فدراكوم لرزازات - 48222 لرزازات 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVARD
غرض الشركة بإيجاز : -1 البناء ل 

االشغال املختلفة
ل  املراكن  اصالح  ل  -)تهيئت 

اوحدائق ل الشوارع الى اخره
-3 تاجر.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لرزازات   48222  - فدراكوم لرزازات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اليوسفي  السيد سمير 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

اليوسفي عنوانه)ا(  السيد سمير 
لرزازات  املحمدي  الحي   422 رقم 

48222 لرزازات املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اليوسفي عنوانه)ا(  السيد سمير 
لرزازات  املحمدي  الحي   422 رقم 

48222 لرزازات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

))2) تحت رقم -.

33I

FIRST CURTAIN

VADIMAL CARGO
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA(14
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 VADIMAL CARGO

شركة حات مسؤللية محدلدة
 حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
اللة الياقوت الطابق اوخامس الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.446243
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :
فييصل  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   1.222 املتصدق  
لفائدة   حصة   1.222 أصل  من 
السيد )ة( محمد  دسوقين بتاريخ )) 

يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832549.

34I
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FIRST CURTAIN

VADIMAL CARGO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA(14
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
VADIMAL CARGO  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
اللة الياقوت الطابق اوخامس الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.446243
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يونيو   (( املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

دسوقين محمد  كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832549.
35I

EMBEE CONSULTING

ايبير أكوا
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

EMBEE CONSULTING
 AV CHAKIB ARSALANE N° 67
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

maroc
ايبير أكوا شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسوس رقم 1 طريق لادالل تطوان 
تجزئة املسوس رقم 1 طريق لادالل 

تطوان 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   32

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ايبير   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أكوا.

االستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصدير لالتسويق لتركيب جميع   -

اوحنفيات لاألدلات الصحية لتصنيع 

.PVC اوخراطيم لال

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق لادالل تطوان   1 املسوس رقم 

طريق لادالل   1 تجزئة املسوس رقم 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  بن  محمد  السيد 

 122 65 حصة بقيمة    : اوخملي�سي  

درهم للحصة .

 15   : املرابط   بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

محمد  بنت  مرلى  السيدة 

 122 حصة بقيمة   12   : اوخملي�سي 

درهم للحصة .

محمد  بن  ابراهيم  السيد 

 122 حصة بقيمة   12   : اوخملي�سي 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد بن محمد اوخملي�سي  

 39 تجزئة األزهر فيال رقم  عنوانه)ا( 

حي السواني 93222 تطوان املغرب.

السيدة بشرى املرابط عنوانه)ا( 

تجزئة األزهر فيال رقم 39 حي السواني 

93222 تطوان املغرب.

محمد  بنت  مرلى  السيدة 
األزهر  تجزئة  عنوانه)ا(  اوخملي�سي 
 93222 السواني  حي   39 رقم  فيال 

تطوان املغرب.

محمد  بن  ابراهيم  ال�سيد 

اوخملي�سي عنوانه)ا( تجزئة األزهر 
 93222 حي السواني   39 فيال رقم 

تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
محمد  بن  محمد  السيد 
اوخملي�سي عنوانه)ا( تجزئة األزهر 
حي السواني تطوان   39 فيال رقم 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

يونيو ))2) تحت رقم 1495.
36I

شركة اوحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 STE GENERAL OFFICE
MAINTENANCE SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة اوحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE GENERAL OFFICE

 MAINTENANCE SARL AU
 شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي لراء 

شارع القدس حي سيدي منصور 
اوحسيمة  اوحسيمة  222)3 

اوحسيمة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري 

3795 :

عقد عرفي مؤرخ في  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يونيو   (2
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE GENERAL OFFICE  :

. MAINTENANCE SARL AU
: مقالل في  غرض الشركة بإيجاز 

التنظيف .
عنوان املقر االجتماعي : لراء شارع 
القدس حي سيدي منصور اوحسيمة  
اوحسيمة  222)3 اوحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : ))2) سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 STE GENERAL OFFICE الشركة
  MAINTENANCE SARL AU  :
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
 STE GENERAL OFFICE الشركة 
 MAINTENANCE SARL AU  :

1222 بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تلوش  فريد  السيد 
حي  القدس  زنقة  لراء  لالساكن 
 3(222 اوحسيمة   منصور  سيدي 

اوحسيمة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تلوش  فريد  السيد 
حي  القدس  زنقة  لراء  لالساكن 
 3(222 اوحسيمة   منصور  سيدي 

اوحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  باوحسيمة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم )53.

37I
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ادكو كونسيل

BHCC
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
2)24)، الدار البيضاء املغرب
BHCC شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 197 

شارع املقالمة طابق 6 - 2562)  
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.BHCC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز : الدراسات 

ل االستشارات.
 197  : االجتماعي  املقر  عنوان 
  (2562  -  6 طابق  املقالمة  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبدالوهاب بوعلي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
بوعلي  عبدالوهاب  السيد 
 11( رقم  ميسان  تزجئة  عنوانه)ا( 
 (2482 النواصر   صاوح  ألالد 

النواصر  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

بوعلي  عبدالوهاب  السيد 
 11( رقم  ميسان  تزجئة  عنوانه)ا( 
 (2482 النواصر   صاوح  ألالد 

النواصر  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832385.

38I

SFM EXPERTS

THINK
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

THINK  شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي  -167 
شارع عبد املومن ، إقامة اليمامة 

)ا( ، الطابق األلل ، شقة رقم 
) - 2522) الدار البيضاء اململكة 

املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3(6291

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
مبلغ     THINK الوحيد  الشريك 
درهم   100.000,00 ها  رأسمال 
لعنوان مقرها اإلجتماعي  -167 شارع 
 ، )ا(  اليمامة  إقامة   ، املومن  عبد 
الطابق األلل ، شقة رقم ) - 2522) 
الدار البيضاء اململكة املغربية نتيجة 

ل : التصفية الودية.
 167- ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
شارع عبد املومن ، إقامة اليمامة )ا( 
، الطابق األلل ، شقة رقم ) - 2522) 

الدار البيضاء  اململكة املغربية. 

ل عين:

بن زكور قنيدل  مريم   السيد)ة( 

اقامة علي تجزئة عرسة  ل عنوانه)ا( 

السابع  الطابق  س  العمارة  الكبير 

البيضاء  الدار   (2522 املعارف 

اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الدار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 ، شارع عبد املومن   -167- البيضاء 

 ، الطابق األلل   ، )ا(  إقامة اليمامة 

شقة رقم )

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832271.

39I

KTS CONSEIL

NORCOLLINE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue

 My Hassan Premier, Jnane

 El Harti, N° 55, Complexe

 Commercial Kawkab, Guéliz،

40000، MARRAKECH MAROC

حات  شركة   NORCOLLINE

املسؤللية املحدلدة

رقم  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
تجزئة النوزهة ايت الرير اوحوز   35

مراكش  اوحوز    4(252  - مراكش 

املغرب

املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(6857

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يوليوز 

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORCOLLINE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

 35 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
اوحوز  الرير  ايت  النوزهة  تجزئة 
مراكش  اوحوز    4(252  - مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اشرف بن الدالدي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة سعد  بن الدالدي :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
الدالدي  بن  اشرف  السيد 
 398 رقم  املستقبل  حي  عنوانه)ا( 

العيون 72222  العيون املغرب.
الدالدي  بن  سعد   السيد 
 398 رقم  املستقبل  حي  عنوانه)ا( 

العيون 72222  العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الدالدي  بن  اشرف  السيد 
 398 رقم  املستقبل  حي  عنوانه)ا( 

العيون 72222  العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (7 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 5))137.
42I

FIDUHOUSE

FLAGSHIP DESIGN A&M
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 32222، فاس املغرب

FLAGSHIP DESIGN A&M شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم بنجلون رقم )4 الطابق 6 

مكاتب أشرف - 32222 فاس املغرب
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تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLAGSHIP DESIGN A&M

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اوحرفية  املنتوجات  لتصدير 

لاملفرلشات املنزلية

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

 6 الطابق   4( رقم  بنجلون  الكريم 

مكاتب أشرف - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : العظيم  عبد  لدغيري  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة

 522   : املهدي   اوحسني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

العظيم  عبد  لدغيري  السيد 

شارع القدس إقامة   154 عنوانه)ا( 

 11 الشقة   24 الطابق  ياسين  أبا 

ع/ش البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

السيد اوحسني املهدي عنوانه)ا( 
عين  طريق  الرياض  حي   36 رقم 

الشقف 32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

العظيم  عبد  لدغيري  السيد 

شارع القدس إقامة   154 عنوانه)ا( 

 11 الشقة   24 الطابق  ياسين  أبا 

ع/ش البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

السيد اوحسني املهدي عنوانه)ا( 
عين  طريق  الرياض  حي   36 رقم 

الشقف 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  الإيداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بفاس  

))2) تحت رقم 3554.
41I

NEOCOMPTADUNORD

CONTRADET
إعالن متعدد القرارات

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE

 3 ETAGE N°34 TANGER ،

90000، TANGER MAROC

CONTRADET «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد اوخامس زنقة مرساي 

اقامة المدرغ 1 رقم 11 - - طنجة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.48839

العام  او مع  بمقت�سى 

يناير   (4 في  املؤرخ  االستثنائي 

))2) تم اتخاح القرارات التالية: 

على  -1املصادقة  رقم  قرار 

االجتماعية:  اوحصص  تفويت 

تمت  مايلي:   على  ينص  الذي 

ال�سيد  تفويت  على  املصادقة 
عدال  ابن  السيدة  ل  محمد  النصر 

فاطمة 122 حصة اجتماعية لصاوح 

السيد النصر عبد املنعم 

قرار رقم -)استقالة مسير الشركة 

الذي  للشركة:  جديد  مسير  لتعيين 

ينص على مايلي: تمت املصادقة على 

استقالة  السيد النصر محمد كمسير 

عبد  النصر  السيد  تعين  ل  لشركة 

املنعم  كمسير لحيد لشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  -6 اوحصص االجتماعية: 
الذي ينص على مايلي: يقدم الشريك 
النقدية  املساهمة  للشركة  الوحيد 
موزعة  درهم   12222 قدره   بملغ 
املنعم   عبد  النصر  كتالي:السيد 

12222 درهم 
بند رقم  -7راسمال الشركة: الذي 
الشركة  رسمال  مايلي:   على  ينص 
 122 12222 درهم ، مقسمة إلى  هو 
موزعة  درهم   122 بقيمة  حصة 
كتالي:السيد النصر عبد املنعم يملك 

122 حصة
بند رقم  13 - تسير الشركة : الذي 
ينص على مايلي: تعين السيد النصر 
عبد املنعم كمسير لحيد لشركة ملدة 

غير محددة
بند رقم  16 -االمضاء: الذي ينص 
بإمضاء  الشركة  تلتزم  مايلي:   على 
عبد  النصر  السيد  شركة  املسير 
املنعم  و ميع الوثائق لعقود الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 4)551).
4(I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

FROMAGERIE LA SICILIA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زالية شارع أبي جرير الطبري 

لزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األلل، الشقة رقم 

) ، 92222، طنجة املغرب
FROMAGERIE LA SICILIA  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

للي العهد، مركز NREA، الطابق 
االر�سي، املكتب رقم 13 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FROMAGERIE LA SICILIA

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اوحليب ل مشتقاته.

عنوان املقر االجتماعي : 183 شارع 

الطابق   ،NREA مركز  العهد،  للي 

 92222  -  13 رقم  املكتب  االر�سي، 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 34   : محصون  امبارك  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

جويسيبي  دلمينيكو  السيد 

كالوجيرل  :  33 حصة بقيمة 1.222 

درهم للحصة .

33 حصة    : السيد ماريو فيزلني 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد امبارك محصون عنوانه)ا( 

طريق كاب سبارطيل  92222 طنجة 

املغرب.

جويسيبي  دلمينيكو  السيد 

كالوجيرل  عنوانه)ا(  كمارل سوبيريور  

98151 ميسينا ايطاليا.

عنوانه)ا(  فيزلني  ماريو  السيد 

طريق كاب سبارطيل  92222 طنجة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد امبارك محصون عنوانه)ا( 

طنجة   92222 طريق كاب سبارطيل 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55512).
43I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

صوماباتيم  ش م
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

35) شارع يعقوب املنصور إقامة 
األنفال عمارة ب1 الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -
 EL MANSOUR N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM
 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالبيضاء املغرب
صوماباتيم  ش م شركة املساهمة

ل عنوان مقرها االجتماعي كلم 8.5 
طريق مراكش جماعة بوسكورة - 

)718) الدارالبيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.68721

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( ماي   31 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
املساهمة» إلى «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 
23 مارس ))2) تحت رقم 815433.
44I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

صوماباتيم  ش م
شركة املساهمة

تعيين مسير جديد للشركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

35) شارع يعقوب املنصور إقامة 
األنفال عمارة ب1 الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -
 EL MANSOUR N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM

 ،B1 CASABLANCA، 20000
الدارالبيضاء املغرب

صوماباتيم  ش م  شركة املساهمة
لعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 8.5 
طريق مراكش جماعة بوسكورة - 

)718) الدارالبيضاس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.68721

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( مارس   23 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

سنوني حميد  كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس ))2) تحت رقم 815433.
45I

N(M CONSEIL-SARL

LIFE FRUITS
شركة حات مسؤللية محدلدة

 حات الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
  LIFE FRUITS

شركة حات مسؤللية محدلدة
 حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
ابوع اجن  رقم 338 احدادن  - 

222)6 الناضور املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.12441

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يونيو   27 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بلكاسم عبد اوخالق كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 185).
46I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ATTAWJIH TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب
ATTAWJIH TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 11، 

الطابق الثاني، عمارة )1، زنقة 
القنيطرة،م.ج، مكناس - 52252 

مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
56651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATTAWJIH TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص لفائدة الغير
 -3.5 الغير  لفائدة  البضائع  نقل 

طن
النقل املدر�سي  لفائدة الغير

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة   ،1( الطابق الثاني، عمارة   ،11
 52252  - مكناس  القنيطرة،م.ج، 

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة كلتوم الصالحي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة كلتوم الصالحي عنوانه)ا( 
مكناس  قرطبة  تجزئة   ( جناح   (1

52252 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة كلتوم الصالحي عنوانه)ا( 
مكناس  قرطبة  تجزئة   ( جناح   (1

52252 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 547).
47I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

RIO DESIGN
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زالية شارع أبي جرير الطبري 

لزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األلل، الشقة رقم 

) ، 92222، طنجة املغرب
RIO DESIGN شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
اوحرة للتصدير بطنجة، او زء رقم 
13، القطعة رقم 4، الطابق االلل - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(8879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   32
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN
غرض الشركة بإيجاز : كل عمليات 
الفصالة ل اوخياطة، النسيج، الغزل، 
الصباغة، الزخرفة، ل الرسم على كل 

أنواع املالبس للنساء ل الرجال.
املنطقة   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم  او زء  اوحرة للتصدير بطنجة، 
 - الطابق االلل   ،4 القطعة رقم   ،13

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيد �سي محمد اغبالو 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد �سي محمد اغبالو عنوانه)ا( 
شارع املضيق 92222 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد �سي محمد اغبالو عنوانه)ا( 
شارع املضيق 92222 طنجة املغرب

السيد يونس بونعيالت عنوانه)ا( 
 73222 شارع محمد سالم بن باهيا  

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55547).

48I

KS GLOBAL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

. ، 2، الدار البيضاء املغرب
KS GLOBAL شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني رقم 18 - 2))2) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.477997

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( أبريل   15 في  املؤرخ 
حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 
  KS GLOBAL حات الشريك الوحيد 
درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 
شارع   59 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
الدار   (2((2  -  18 الزرقطوني رقم 
فقدان   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

راس املال.
ل حدد مقر التصفية ب 59 شارع 
الدار   (2((2  -  18 الزرقطوني رقم 

البيضاء املغرب. 
ل عين:

حضني  سعيدة     السيد)ة( 
كازا كرين طالن املدينة  ل عنوانه)ا( 
 (2312 بوسكورة   53 فيال  اوخضراء 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  ل   املخابرة 

 59  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  ل   
الدار   18 رقم  الزرقطوني  شارع 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم  7513)8.
49I

FISCALEX MAROC

TERSA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

TERSA شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دار ح يبة 
رقم 1) درب شبانات او ماعة 

اوحضرية املشور مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1(2559

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(( ماي   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( تريسا  سزلتكا 

 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   (5

حصة لفائدة  السيد )ة( سعيد ايت 

حموالي بتاريخ 16 ماي ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   32 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137366.

52I

centre de conseil fiduciaire

TRANS H&H
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

centre de conseil fiduciaire
رقم 4 الطابق االلل ساحة املس د 

االعظم صندلق البريد 23) ابن 

احمد ، 6252)، ابن احمد املغرب

TRANS H&H شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 24 

الطابق االلل ساحة املس د االعظم 

ابن احمد - 6252) ابن احمد 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.625

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( يوليوز   25 في  املؤرخ 

حل شركة حات املسؤللية املحدلدة 

رأسمالها  مبلغ    TRANS H&H

مقرها  لعنوان  درهم   12.222
االلل  الطابق   24 الرقم  اإلجتماعي 

 - ساحة املس د االعظم ابن احمد 

ابن احمد املغرب نتيجة ل   (6252

توقيف الشركة النها لم تزالل اي   :

نشاط مند تاسيسها.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

6) زنقة عبد اوخالق طوريس تجزئة 

6252) ابن احمد   - اوخير ابن احمد 

املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( عبد اللطيف  حنو�سي ل 

عنوانه)ا( الرقم 6) زنقة عبد اوخالق 

احمد  ابن  اوخير  تجزئة  طوريس 

املغرب كمصفي  احمد  ابن   (6252

)ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  احمد   ببن  االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم ))/18.

51I

LMT AUDITING

BGS INVEST
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

BGS INVEST شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 

الرقم)),الدار البيضاء، املغرب - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   26

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BGS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلراق لالقيم املالية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق5  شهرزاد3،  إقامة  سمية، 
 - املغرب  البيضاء،  الرقم)),الدار 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيدة غزالن الكحلي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة غزالن الكحلي عنوانه)ا( 
حي السالم زنقة مراكش رقم 1 2222 

ابن سليمان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة غزالن الكحلي عنوانه)ا( 
حي السالم زنقة مراكش رقم 1 2222 

ابن سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 39)9)8.
5(I

CONSEIL ASSISTANCE PME

MB2 ENERGIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،
Casablanca Maroc

MB2 ENERGIE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة  الطابق 12  رقم 

57  الدار البيضاء - 2222) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549127

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MB(  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ENERGIE
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكيفات ل صيانتها.
زنقة   77  : عنوان املقر االجتماعي 
رقم    12 الطابق  سميحة   محمد 
الدار   (2222  - البيضاء  الدار    57

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   422   : السيد مغار احمد 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
السيد بشري جالل :  422 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
 (22   : نعيمة  الباينة  السيدة 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد مغار احمد عنوانه)ا( اقامة 
الفردلس  م س )عمارة ) شقة 16  ع 
البيضاء  الدار   (2(52 البيضاء  س 

املغرب.
عنوانه)ا(  جالل  بشري  السيد 
  (93 عمارة    39 مس  اقامة االمان  
الدار البيضاء   )1  عين السبع    رقم 

2)24) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  نعيمة  الباينة  السيدة 
سالم 21  مج ا زنقة 19  رقم 31  س 
البيضاء  الدار   (2622 البيضاء  ب  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد مغار احمد عنوانه)ا( اقامة 
الفردلس  م س )عمارة ) شقة 16  ع 
البيضاء  الدار   (2(52 البيضاء  س 

املغرب
عنوانه)ا(  جالل  بشري  السيد 
  (93 عمارة    39 مس  اقامة االمان  
الدار البيضاء   )1  عين السبع    رقم 

2)24) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832448.
53I

FISCALEX MAROC

PWSL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

pwsl شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 28) 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
اسفي مكتب رقم د ش 1 رقم 28) 
الحي الصناعي سيدي غانم طريق 
اسفي مكتب رقم د ش 1 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.61387

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
املسؤللية  حات  شركة   pwsl حل 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
غانم  سيدي  الصناعي  الحي   (28
1 رقم  طريق اسفي مكتب رقم د ش 
غانم  سيدي  الصناعي  الحي   (28
 1 ش  د  رقم  مكتب  اسفي  طريق 
مراكش املغرب نتيجة الزمة   42222

في القطاع.

ل عين:

ل  لينرتز  سطاني   السيد)ة( 

مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

 (28 لفي رقم   (2(( ماي   31 بتاريخ 

طريق  غانم  سيدي  الصناعي  الحي 

 42222  -  1 اسفي مكتب رقم د ش 

مراكش املغر ب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم ))1373.

54I

rochdi conseil

TECNONATURE
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
حل شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون ، 72222، العيون املغرب

TECNONATURE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير  

موالي عبد هللا  عمارة 21 رقم 25 

العيون - 72222 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5535

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز ))2) تقرر حل 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

  TECNONATURE الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير  

 25 رقم   21 عمارة  موالي عبد هللا  

املغرب  العيون   72222  - العيون 

نتيجة ل : حصيلة سنوية سالبة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
االمير  موالي عبد هللا  رقم 31  العيون 

املغرب 72222 العيون املغرب. 



13807 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

ل عين:

ل  سيمونزي  بيانكة   السيد)ة( 

عنوانه)ا( اتور فيرمو سكة  6 تورينتو 

)ة(  تورينتو ايطاليا كمصفي   12294

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 يوليوز 

))2) تحت رقم 122).

55I

CONSEIL ASSISTANCE PME

BLASTOMIDO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

BLASTOMIDO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رياض 

صوفيا م ج 3  عمارة 3  رقم 

)1  الدار البيضاء - 2192) الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.3(7591

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يونيو   (2 في  املؤرخ 

حات  شركة   BLASTOMIDO حل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 

رياض  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
صوفيا م ج 3  عمارة 3  رقم )1  الدار 

البيضاء  الدار   (2192  - البيضاء 

مزاللة  عن  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط  .

ل عين:
حليمي  علمي  املهدي   السيد)ة( 
طماريس   جنات  اقامة  عنوانه)ا(  ل 
عمارة 69  رقم 4  داربوعزة  البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   (7((3

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
رياض  لفي   (2(( يونيو   (2 بتاريخ 
صوفيا م ج 3  عمارة 3  رقم )1  الدار 
البيضاء  الدار   (2192  - البيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832242.
56I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

DANIA ALIMENTATION
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 9(2

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

DANIA ALIMENTATION  شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 38 ، 
الطابق السفلي ، املنطقة الصناعية 
الثانية في عين عتيق تمارة - 222)1 

تمارة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.132633

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   15 املؤرخ في 
شركة    DANIA ALIMENTATION
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 100.000,00 الوحيد مبلغ رأسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
املنطقة   ، الطابق السفلي   ،  38 رقم 
الصناعية الثانية في عين عتيق تمارة 

- 222)1 تمارة املغرب نتيجة ل• 
لتقرير  املالي  البيان  على  املصادقة 
التصفية املقدمين من طرف املصفي 

السيد محمد بلمجدلب
• إبراء حمة املصفي مع إنهاء مهمته
توزيع ناتج التصفية للمساهم   •

الوحيد في الشركة املذكورة سابقا.
ل عين:

ل  بلمجدلب  محمد    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي شبانات فيال رقم 9) ح 
2)121 الرباط املغرب  ي  م  الرباط 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 15 يونيو ))2) لفي رقم 38 ، 
الطابق السفلي ، املنطقة الصناعية 
 1(222  - الثانية في عين عتيق تمارة 

تمارة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

.D8435 2) تحت رقم((
57I

N(M CONSEIL-SARL

 SOCIETE AL TORK
INTERNATIONAL SERVICE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حل شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE AL TORK

  INTERNATIONAL SERVICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي اشعال رقم 

5  - 222)6 الناضور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.17829

العام  او مع  بمقت�سى 
 (2(( ماي   (7 اإلستثنائي املؤرخ في 
املسؤللية  حات  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE AL TORK املحدلدة 
INTERNATIONAL SERVICE   مبلغ 
لعنوان  درهم   92.222 رأسمالها 
 -   5 رقم  اشعال  اإلجتماعي  مقرها 
 : الناضور املغرب نتيجة ل   6(222

انتهاء الغرض من الشركة.

اشعال  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

رقم 5  - 222)6 الناضور املغرب. 

ل عين:

ل  التركي   جمال    السيد)ة( 

عنوانه)ا( شارع الساقية اوحمراء رقم 

73  222)6 الناضور املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 167).

58I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

بحان سورفي أوفيس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT

N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

بحان سورفي ألفيس شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7) تجزئة 

فلرلنسيا ) طر، شقة ) الطابق 

االلل طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   ((

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2))الجريدة الرسمية   13808

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بحان   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سورفي ألفيس.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسح لالطبوغرافيا.
عنوان املقر االجتماعي : 7) تجزئة 
الطابق   ( شقة  طر،   ( فلرلنسيا 
االلل طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : زيدان  بحان  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زيدان  بحان  السيد 
اوحسيمة  تارجيست  االمل  إقامة 

222)3 اوحسيمة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زيدان  بحان  السيد 
اوحسيمة  تارجيست  االمل  إقامة 

222)3 اوحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 6723.

59I

MABROSEC

TD LAY
إعالن متعدد القرارات

MABROSEC
شارع مكة عمارة 164 الحي االداري 
الطابق الثاني رقم 24 ص.ب 57)) 

، 72222، العيون املغرب
TD LAY «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة»
 RUE :لعنوان مقرها االجتماعي
 PLAGE BLANC QUARTIER

 ADMINISTRATIF N°16 APPRT
LAAYOUNE - 70000 07 العيون 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.18395

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( مارس   (4 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
مايلي: بيع جميع اوحصص ل املتمثلة 
في 342حصة ،املتنازل السيد وحبيب 
وحسن  السيد  له  ،املتنازل  سنود 

املتوكل
على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 
مايلي: بيع جميع اوحصص ل املتمثلة 
في 332حصة ،املتنازل السيد الشيخ 
،املتنازل له  العينين سيد احمد  ماء 

السيد وحسن املتوكل
على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مايلي: استقالة كل من السيد وحبيب 
العينين  ماء  الشيخ  السيد  ل  سنود 
سيد احمد من االدارة ل تعيين السيد 
وحسن املتوكل مسيرا لحيدا للشركة

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 
للشركة  االجتماعي  املقر  نقل  مايلي: 
الحي  االبيض  الشاطئ  زنقة  من 
24 العيون الى  16 شقة  االداري رقم 
العنوان او ديد شارع مكة رقم 178 

مكرر فيال املتوكل العيون
على  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 
مايلي: اضافة انشطة : تحويل االموال 

- تحويل العمالت -  إنشاء الشركات
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :2( رقم  بند 
مايلي: اضافة انشطة : تحويل االموال 

- تحويل العمالت -  إنشاء الشركات
على  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
مايلي: تحديد مقر الشركة في العنوان 
فيال  مكرر   178 رقم  مكة  :شارع 

املتوكل العيون
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
املتوكل أصبح  السيد وحسن  مايلي: 
1222 سهم ل املسير الوحيد  صاحب 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/298).
62I

FISCALEX MAROC

YOUNA METAL CREATION
إعالن متعدد القرارات

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 YOUNA METAL CREATION
«شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: دلار 
توكانة جماعة تاسلطانت رقم 9 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(5719
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(1 نونبر   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
براحة  الواقع   الثاني  املبنى  تشغيل 
الزيت  بدلار تكانة جماعة تسلطانت 

طريق الريكة مراكش 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
تس يل املبنى الثاني لضريبة  مايلي:  
شكل  في  التجاري  لالس ل  األعمال 
التصدير  )عمولة  لنشاط  ثان  مبنى 
أعمال   ، بالتفصيل  )تاجر(  األثاث   ،
مع   ، )مقالل((  أل إنشاءات متنوعة 
الرئي�سي  املكتب  سيبقى  أن  تحديد 
تشغيل  لسيتم  القديم  العنوان  في 
تشغيل  كمباني  املستأجرة  املباني 

ثانية ،
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
براحة  الواقع   الثاني  املبنى  تشغيل 
الزيت  بدلار تكانة جماعة تسلطانت 

طريق الريكة مراكش 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   32 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137368.
61I

CAFIGEC

ST UNIVERS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
ST UNIVERS شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي 6) زنقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 
2122) الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4686(7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(( أبريل   (6 املؤرخ في 
سبا لتجميل   -» نشاط الشركة من 
إلى  الشعر»  لتصفيف  لصالون 
لمراقبة  الطبي  التجميل  مركز   -»

التغذية
- مستحضرات التجميل لمنتجات 

التجميل».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 7)8323.
6(I

CAFIGEC

ST UNIVERS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
ST UNIVERS شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 
2122) الدار البيضاء املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4686(7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 6) أبريل ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 3 زنقة مرس السلطان الشقة   (6»
البيضاء  الدار   (2122  -  1 الطابق 
أبو  زنقة  بوركون  «حي  إلى  املغرب» 
الوقت خلف بحر لند الطابق الرابع - 

2122) الدار البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 7)8323.

63I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 FEDALA MEDICAL
SOLUTIONS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 FEDALA MEDICAL SOLUTIONS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

زنقة 6 رقم 45  الطابق السفلي 
سيدي البرنو�سي - 2612) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   32
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FEDALA MEDICAL SOLUTIONS

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع جميع منتجات العناية الطبية 

لالنظافة.

 - شراء لبيع املنتجات شبه الطبية 

لالصيدليات لجميع األجهزة الطبية.

العقارات  مجال  في  االستثمار 

الرعاية  لتطوير مؤسسات  الصحية 

الصحية في القطاع اوخاص..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق    45 رقم   6 زنقة  القدس 

 (2612  - البرنو�سي  السفلي سيدي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

استيت  رييل  اطلس  الشركة 

1.222 حصة بقيمة    : كونسيلطانت 

122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

استيت  رييل  اطلس  الشركة 

ن   122 عنوانه)ا(  كونسيلطانت 

ريشاردسون   اكسبي  سنطرال 

75282 تيكساس  الوالبات االمريكية 

املتحدة.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عسل  الصمد  عبد  السيد 

 (62 رقم  الريدة  درب  عنوانه)ا( 

العالية 2)88) املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832573.

64I

CAFIGEC

LVC DISTRIBUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
LVC DISTRIBUTION شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية رقم 6) سيدي معرلف 
زنقة رقم 122 - 2122) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.398655

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم»   1.600.000,00»
إلى  درهم»   400.000,00» من 
  : عن طريق  درهم»   2.000.000,00»

تقديم حصص نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )83233.
65I

KISSAN CONSULTING   

MEDI QUEST PRO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KISSAN CONSULTING
 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،
2222)، الدار البيضاء املغرب

MEDI QUEST PRO شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي جيت 
سكن8 عمارة 11  - 42282 مراكش  

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.96433

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أبريل ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 42282  -   11 عمارة  «جيت سكن8 
«منطقة املبنى  إلى  املغرب»  مراكش  
 42152  - امكلينيك  شارع منارة،   ،1

مراكش  املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 6243.

66I

CAFIGEC

LVC DISTRIBUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
LVC DISTRIBUTION شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية رقم 6) زنقة رقم 
122 سيدي معرلف - 2122) 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.398655

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( أبريل   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد عقدة  )ة(   تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   172
68.000,00 حصة لفائدة  السيد )ة( 

رشيد  عقدة بتاريخ 6) أبريل ))2).
عقدة  عمر    )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   172
68.000,00 حصة لفائدة  السيد )ة( 

رشيد  عقدة بتاريخ 6) أبريل ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )83233.

67I
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شركة ابهوش للخدمات

 ETABLISSEMENT SABRA
PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االلل رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

   ETABLISSEMENT SABRA PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

بابل حي موالي رشيد  - 72222 

العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.56(9

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

))2) تم تعيين  24 يوليوز  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( تويس 

حسن كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/147).

68I

شركة ابهوش للخدمات

 ETABLISSEMENT SABRA
PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االلل رقم 24 العيون ، 72212، 

العيون املغرب

 ETABLISSEMENT SABRA PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

بابل حي موالي رشيد  - 72222 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.56(9

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يوليوز   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللطيف   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   (22 طاهري 
أصل 1.334 حصة لفائدة  السيد )ة( 
موالي عبد الرحمان باحنيني بتاريخ 

24 يوليوز ))2).
اللطيف   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
1.222 حصة اجتماعية من  طاهري 
أصل 1.334 حصة لفائدة  السيد )ة( 

بشير تويس بتاريخ 24 يوليوز ))2).
اللطيف   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   134 طاهري 
أصل 1.334 حصة لفائدة  السيد )ة( 
حسن تويس بتاريخ 24 يوليوز ))2).
طاهري  نجاة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.333
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.333
حسن  تويس بتاريخ 24 يوليوز ))2).
فهيم  زهراء  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.333
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.333
حسن  تويس بتاريخ 24 يوليوز ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/147).
69I

LMT AUDITING

UVALCO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
UVALCO شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
 c 12 مكتب c3، متجر رقم.C
،طريق 112 ،كلم 11,5 .شارع 

الشفشالني،عين السبع، - 2222) 
الدار البيضاء املفرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4398(7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 يوليوز ))2) تقرر حل 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
مبلغ    UVALCO الوحيد  الشريك 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
C.متجر رقم  مقرها اإلجتماعي عمارة 
،كلم   112 ،طريق   c  12 مكتب   c3،
11,5 .شارع الشفشالني،عين السبع، 
- 2222) الدار البيضاء املفرب نتيجة 

ل : لم يعد للشركة اي نشاط.
 355 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
5 رقم  شارع محمد اوخامس الطابق 
الدار   (2222  - البيضاء  الدار   ،6(

البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  مصمودي  لسام   السيد)ة( 
كولف  برستيجيا  اقامة  عنوانه)ا( 
سيتي عمارة 57B رقم 4 2222) الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 8912)8.
72I

FOUZMEDIA

 SOCIETE MAZAYAT
LOUKOUS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE MAZAYAT LOUKOUS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 199 
تجزئة املغرب او ديد - --- العرائش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3949

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(( يونيو   (7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«422.222 درهم» أي من «122.222 

عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار ل املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/787.

71I

GLOFID

THE GREEN HOUSE C
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 2322)، الدار 

البيضاء املغرب

THE GREEN HOUSE C شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ) طريق 

الوحدة الطابق ار�سي محل رقم 

أ6 لأ5 عين السبع الدارالبيضاء - 

2592) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

546327

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   32

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN HOUSE C

 - مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مشغل مطعم.
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طريق   (  : عنوان املقر االجتماعي 
رقم  محل  ار�سي  الطابق  الوحدة 
 - الدارالبيضاء  السبع  عين  لأ5  أ6 

2592) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد عبدالعزيز الشرتي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : اوحفيان  إدريس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
الشرتي  عبدالعزيز  السيد 
شقة  زناتة  طريق   ((8 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   (2592 11عين السبع 

املغرب.
السيد إدريس اوحفيان عنوانه)ا( 
عين   (4 رقم   19 زنقة  دياراو ديدة 

الشق 2)25) الدارالبيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الشرتي  عبدالعزيز  السيد 
شقة  زناتة  طريق   ((8 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   (2592 11عين السبع 

املغرب
السيد إدريس اوحفيان عنوانه)ا( 
عين   (4 رقم   19 زنقة  دياراو ديدة 

الشق 2)25) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم -.
7(I

SAMIR FIDUCIAIRE

CAFE PIRMODAS
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
CAFE PIRMODAS «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الرياض، شارع املسيرة، رقم 158، 

ليسالن، مكناس - 52282 مكناس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.42117

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(1 يناير   1( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي ينص على  قرار رقم لاحد: 

التصريح بوفاة السيد وحسن  مايلي: 

ل حلك   (219 غشت   31 فارس يوم 

 28 بتاريخ  الوفاة  شهادة  خالل  من 

يمتلك  الشريك  هذا   .(2(2 أكتوبر 

82222.22 درهم في الشركة بمعدل 

 122 بقيمة  اجتماعية  822حصة 

لرثة  فإن  لباملثل  منها.  لكل  درهم 

توزيع  لكذا  فارس  وحسن  السيد 

االراثة  رسم  خالل  من  حصصه 

فاطمة  السيدة   كالتالي:  جاءت 

اجتماعية،  حصة   122 الزليتني 

حصة   (33 فارس  سفيان  السيد 

اسماعيل  فارس  السيد  اجتماعية، 

33) حصة اجتماعية، االنسة خولة 

فارس 117 حصة اجتماعية، االنسة 

أميمة فارس 117 حصة اجتماعية.

الذي ينص على  اثنان:  قرار رقم 

السيدة  جديد:  شريك  قبول  مايلي: 

لبطاقة  اوحاملة  الزليتني،  فاطمة 

التعريف الوطنية رقم دال 7162)3. 

على  ينص  الذي  ثالثة:  رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيدة فاطمة الزليتني 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدلدة.

الذي ينص على  قرار رقم أربعة: 

اوحل املسبق للشركة ل حلك  مايلي: 

 (2(1 يناير   1( تاريخ  من  انطالقا 

لحلك نتيجة وحل الشركة.

ينص  الذي  خمسة:  رقم  قرار 

فاطمة  السيدة  تحديد  مايلي:  على 

الزليتني ل عنوانها حي الرياض شارع 

املغرب  مكناس   ،158 رقم  املسيرة 

كمصفية للشركة.

على  ينص  الذي  ستة:  رقم  قرار 

حي  التصفية ب  مقر  تحديد  مايلي: 

 ،158 رقم  املسيرة  شارع  الرياض 

مكناس املغرب.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  املساهمات:    6 رقم  بند 

ساهمو  الشركاء  مايلي:  على  ينص 

نقدا بما يلي: السيدة فاطمة الزليتني 

 - درهم  االف  عشرة   12222.22

 (8322.22 سفيان  فارس  السيد 

ثمانية ل عشرلن ألفا ل ثالثمائة درهم 

- السيد فارس اسماعيل 8322.22) 

ثمانية ل عشرلن ألفا ل ثالثمائة درهم 

 16722.22 خولة  فارس  االنسة   -

 - ستة عشرة ألفا ل سبعمائة درهم 

االنسة فارس أميمة 16722.22 ستة 

عشرة ألفا ل سبعمائة درهم.

بند رقم 7 رأسمال الشركة : الذي 

ينص على مايلي: رأسمال الشركة هو 

122222.22 درهم ) مائة االف درهم( 

حصة اجتماعية   1222 مقسمة الى 

ل  محررة  درهم   122.22 بقيمة 

كاالتي:السيدة  للشركاء  مخصصة 

مائة   ( 122 حصة   : فاطمة الزليتني 

 (83 السيد فارس سفيان:  حصة(، 

ثمانون  ل  ثالثة  ل  مائتان   ( حصة 

اسماعيل:  فارس  السيد  حصة(، 

83) حصة ) مائتان ل ثالثة ل ثمانون 

 167  : االنسة فارس خولة   حصة(، 

حصة ) مائة ل سبعة ل ستون حصة( 

- االنسة فارس أميمة  : 167 حصة ) 

مائة ل سبعة ل ستون حصة(

الذي  تعيين املسير:   :15 بند رقم 

من  الشركة  تسير  مايلي:  على  ينص 

باقي  طرف السيدة فاطمة الزليتني. 

البند لم يتغير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 465.

73I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE HUADUN
INDUSTRY SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
اوحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فاس املغرب
 SOCIETE HUADUN INDUSTRY

SARL AU شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 
مارينا ط 3 م 19 شارع عبد الكريم 

بن جلون - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7(915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   (2
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE HUADUN INDUSTRY

.SARL AU
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتوزيع الدراجات النارية.
مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد الكريم   19 م   3 مارينا ط 

بن جلون - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  ZHANG HUADUN السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

  ZHANG HUADUN السيد 
  HENAN 99(16 BEIJING )عنوانه)ا

.CHINES
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
  ZHANG HUADUN السيد 
  HENAN 99(16 BEIJING )عنوانه)ا

CHINES
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3153.
74I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

SBM IMPEX
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
45 ، شارع وخضر غيالن ، الطابق 

اوخامس ، شقة 424 إقامة الوطنية 
،املدينة او ديدة، فاس ، 32122، 

فاس املغرب
SBM IMPEX شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية 
زنقة االمير موالي عبد هللا لزنقة 

النخلة عمارة 1 الطابق 4 الشقة 7  - 
2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548151

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   28
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SBM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMPEX

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس او اهزة باو ملة لالتجزئة .
عنوان املقر االجتماعي : زالية زنقة 

االمير موالي عبد هللا لزنقة النخلة 

عمارة 1 الطابق 4 الشقة 7  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

امشيطة  بناني  صوفيا  السيدة 

إقامة  تالن  كرين  كازا  عنوانه)ا( 

املدينة   23 شقة   15 البحيرة عمارة 

الدار   (718( بوسكورة  اوخضراء  

البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

امشيطة  بناني  صوفيا  السيدة 

إقامة  تالن  كرين  كازا  عنوانه)ا( 

املدينة   23 شقة   15 البحيرة عمارة 

الدار   (718( بوسكورة  اوخضراء  

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 548151.

75I

SOFIDACE

LONMINES SARL
إعالن متعدد القرارات

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

LONMINES SARL «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: 4 زنقة 

لاد زيز الطابق 3 شقة رقم 7 اكدال 

الرباط  - 12292 الرباط املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.154961

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   (2(( ماي   11 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت اوحصص: تفويت السيد عبد 
اجتماعية  حصة   67 طويل  العزيز 
حصة لفائدة السيد   422 من أصل 
رشيد  السيد  تفويت  صبري.  سعيد 
حصة اجتماعية من   132 بوبيكري 
السيد  لفائدة  حصة   132 أصل 
تفويت السيد محمد  سعيد صبري. 
من  اجتماعية  حصة   136 العلوي 
السيد  لفائدة  حصة   472 أصل 

سعيد صبري.
قرار رقم ) : الذي ينص على مايلي: 

تغيير النشاط االجتماعي 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

النشاط االجتماعي 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اوحصص
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال االجتماعي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (2 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

))2) تحت رقم 8)56)1.
76I

NORTHERN FINANCIAL DIAGNOSTIC

S 1 MOUMEN SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

 NORTHERN FINANCIAL
DIAGNOSTIC

 RUE CHIKOFSKI ET SAYED
 QOTB RESIDENCE JOBA ETAGE
 TANGER ، 90000،  14/4 N°126

TANGER MAROC
S 1 MOUMEN SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 
شارع 88 الطابق السفلي رقم 11 

طنجة - 92122 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.124195

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

مبلغ    S 1 MOUMEN SARL
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

شارع  نجيبة  حي  اإلجتماعي  مقرها 

طنجة   11 رقم  السفلي  الطابق   88

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92122  -

انعدام االفاق ملواصلة النشاط.

ل حدد مقر التصفية ب حي نجيبة 

 11 رقم  السفلي  الطابق   88 شارع 

طنجة - 92122 طنجة املغرب. 

ل عين:

ل  مومن  نورالدين    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي لال شافية شارع 2) رقم 

8  92212 طنجة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 45)55).

77I

AUDEXIA CONSULTING

CLINIQUE LES PAPILLONS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

 CLINIQUE LES PAPILLONS

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 

الفراشات الوازيز - 2412) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.46(483
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العام  او مع  بمقت�سى 

يونيو   13 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

))2) تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ 

من  أي  درهم»   522.222» قدره 

«1.222.222 درهم» إلى «1.522.222 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832244.

78I

AUDEXIA CONSULTING

  LAGOUASSEM POUR LE

SERVICE ET LE TRANSPORT

شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

  LAGOUASSEM POUR LE

 SERVICE ET LE TRANSPORT

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي حي 

االنسيم ليساسىفة عمارة 2)3 رقم 

62 مكرر - )3)2) الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(24365

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي :

لبيع  شراء  العقارات  تأجير 

العقارات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832123.

79I

LA VIE FISCALE

PRES-MER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
PRES-MER شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بني 

مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم 
15 - 62222 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
39631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   (8
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
PRES-  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
مقاللة اشغال البناء.

زنقة بني   : عنوان املقر االجتماعي 
مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم 

15 - 62222 لجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد اجميل عبد الغني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : امساعد  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
الغني  عبد  اجميل  السيد 
بيت  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
 (8 رقم   1 القرنفل  زنقة  املقدس 

62222 لجدة املغرب.

السيد رضوان امساعد عنوانه)ا( 
 17 رقم   1 حي العرفان زنقة البسمة 

62222 لجدة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الغني  عبد  اجميل  السيد 
بيت  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
 (8 رقم   1 القرنفل  زنقة  املقدس 

62222 لجدة املغرب
السيد رضوان امساعد عنوانه)ا( 
 17 رقم   1 حي العرفان زنقة البسمة 

62222 لجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 993.

82I

اتمانية الزيتون

 LAMBERT ALAIN
INVESTISSEMENT

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اتمانية الزيتون
شا رع حمان الفصواكي عرصة 

املعاش عمارة القباج رقم 9 مكتب 
رقم 3 ، 42222، مراكش ا

 LAMBERT ALAIN
INVESTISSEMENT  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبدالكريم اوخطابي طريق حسن 
بن مبارك اقامة اوخطابية عمارة 
ب الطبق االلل رقم 3 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 LAMBERT ALAIN  : تسميتها 

. INVESTISSEMENT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حسن  طريق  اوخطابي  عبدالكريم 

بن مبارك اقامة اوخطابية عمارة ب 

الطبق االلل رقم 3 - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الن هنعري جاك  لومبغ  السيد  

 LAMBERT ALAIN HENRI JACK

عنوانه)ا( .شارع عبدالكريم اوخطابي 

اقامة  مبارك  بن  حسن  طريق 

اوخطابية عمارة ب الطبق االلل رقم 

3 42222 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

هنعري  الن  لومبغ  السيد  

 LAMBERT AL      ALAIN جاك 

LAMBERT  HENRI JACK عنوانه)ا( 

طريق  اوخطابي  عبدالكريم  شارع 

اوخطابية  اقامة  مبارك  بن  حسن 

 4222  3 عمارة ب الطبق االلل رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137544.

81I
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UNIVERS GESTION CONSEILS

STE ZP CALL CENTRE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE ZP CALL CENTRE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 597 

تجزئة املسار طريق اسفي  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ZP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CALL CENTRE

غرض الشركة بإيجاز : مركز نداء.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 597 

 42222  - تجزئة املسار طريق اسفي  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد احمد اسماعيلي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد احمد اسماعيلي عنوانه)ا( 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:

السيد احمد اسماعيلي عنوانه)ا( 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137486.

8(I

LA VIE FISCALE

TANMIYA AL AQARIA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

TANMIYA AL AQARIA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بني 

مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم 

15 - 62222 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

396(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   17

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANMIYA AL AQARIA

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة بني   : عنوان املقر االجتماعي 

مرين عمارة لعلج الطابق الثاني رقم 

15 - 62222 لجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : محمد  الهياللي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  الهياللي  السيد 
طريق العونية تجزئة الطلحالي زنقة 
البلبل رقم 15 62222 لجدة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الهياللي  السيد 
طريق العونية تجزئة الطلحالي زنقة 
البلبل رقم 15 62222 لجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

))2) تحت رقم )99.
83I

BUSINESS CENTER.COM

BORGEN INDUSTRIES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة
BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 
ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 2392)، 

الدارالبيضاء املغرب
BORGEN INDUSTRIES شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

177 إيكوبارك برشيد رر318 جماعة 
سيدي املكيم حافظة برشيد - 

)2)6) برشيد املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.15(13

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   (2(( يونيو   21 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «3.952 
درهم»   7.522.222» أي من  درهم» 
  : عن طريق  درهم»   7.895.222» إلى 

تقديم حصص نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

))2) تحت رقم 684.

84I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAND DUNE AUTO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SAND DUNE AUTO شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

1، رقم )2 - 73222 الداخلة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.6353
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   3.922.222»
 4.222.222» إلى  درهم»   122.222»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز ))2) تحت رقم 1155.
85I

fiduciairelaperformance

LA FERME OUED NJA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
LA FERME OUED NJA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
وخراريب مهاية مكناس - 52222 

MEKNES املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   17

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FERME OUED NJA

االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعي

االستيراد ل التصدير.

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52222  - مكناس  مهاية  وخراريب 

MEKNES املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : االطل�سي  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

االطل�سي عنوانه)ا(  السيد زكرياء 

5 حي الرياض طريق صفرل  74 زنقة 

32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة صباح خموس عنوانه)ا( 

رقم 31 حي بام بنسودة فاس 32222 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 564).

86I

N(M CONSEIL-SARL

QUENSI LILIAMAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
QUENSI LILIAMAR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السعادة االمان رقم 1786 س حي 
املطار الناظور 222)6 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.19121

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كن�سي  كمال  )ة(  السيد  تفويت 
522 حصة اجتماعية من أصل 522 
بنعي�سى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الطلحالي بتاريخ 21 يونيو ))2).
الواحد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   522 اسبعي 
)ة(  السيد  522 حصة لفائدة   أصل 
يونيو   21 بتاريخ  الطلحالي  ابراهيم 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 8) يونيو 

))2) تحت رقم 1685.

87I

ERGON STYLE

ERGON STYLE
إعالن متعدد القرارات

ERGON STYLE
املنطقة اوحرة للتصدير بوخالف، 
او زء رقم 2)، القطعة رقم 4، 
الطابق األلل ، 92222، طنجة 

املغرب
ERGON STYLE «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 
الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي:  املنطقة 
اوحرة للتصدير بوخالف، او زء رقم 
2)، القطعة رقم 4، الطابق األلل - - 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.71161

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
522 حصة اجتماعية  تفويت  مايلي: 
اجتماعية  حصة   1.222 أصل  من 
درهم م.ع.ص للحصة   122 من فئة 
قدرها  اجمالية  بقيمة  الواحدة، 
اململوكة  م.ع.ص  درهم   52.222
السيد  الوحيد  للشريك  سلفا 
 ERGON» جيوفاني كورزي في شركة
لصاوح السيدة   ،«STYLE SARL-AU
بريطانية  جونس،  إليري  مارجريت 
زنقة  بطنجة،  لالساكنة  او نسية، 

البنفسج، طريق او بل.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
«طنجة،  بـ  من مقرها اوحالي الكائن 
بوخالف،  للتصدير  اوحرة  املنطقة 
 ،4 رقم  القطعة   ،(2 رقم  او زء 
او ديد  مقرها  إلى  األلل»  الطابق 
اوحرة  املنطقة  «طنجة،  بـ  الكائن 
القطعة  طنجة-بوخالف،  للتصدير 
الطابق الثاني،  4)ب،  او زء  4)أ)، 

املكتب رقم 6)».
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيدة مارجريت إليري 
لشركة  شريكة  كمسيرة  جونس، 
لحلك   ،«ERGON STYLE SARL»

ملدة غير محدلدة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 
مسير  بصفته  كورزي،  جيوفاني 
 ERGON STYLE» لشركة  شريك 
SARL»، لحلك ملدة غير محدلدة. تلزم 
بتوقيع  معامالتها  جميع  في  الشركة 
السيد  الشريكين  املسيرين  أحد 
جيوفاني كورزي أل السيدة مارجريت 

إليري جونس. 

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

تحيين لإعادة صياغة النظام  مايلي: 

األسا�سي للشركة في شكل شركة حات 

املسؤللية املحدلدة بعدة شركاء.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

تحيين لإعادة صياغة النظام  مايلي: 

األسا�سي للشركة في شكل شركة حات 

املسؤللية املحدلدة بعدة شركاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55569).

88I

CAFIGEC

ALBA HYGIENE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

ALBA HYGIENE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  ليساسفة 

قصبة األمين مجمع سكني 6 عمارة 

15 رقم 14 - 2122) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.332411

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(( يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( حسناء جرحال 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

السيد  حصة لفائدة    100.000,00

يونيو   23 بتاريخ  أحمد   يتيم  )ة( 

.(2((
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832154.

89I

LMT AUDITING

RE INVESTORS1 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 RE INVESTORS1 شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
عثمان ابن عفان ) زالية شارع 16 
نونبر ل زنقة حنين شقة 4   - 2222 

الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1352(7

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ماي   (2 في  املؤرخ 
املحدلدة   املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    RE INVESTORS1
مقرها  لعنوان  درهم   15.222
اإلجتماعي اقامة عثمان ابن عفان ) 
زالية شارع 16 نونبر ل زنقة حنين شقة 
4   - 2222 الرباط املغرب نتيجة ل : 

ليس للشركة اي نشاط.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 16 زالية شارع   ( عثمان ابن عفان 
 222  -    4 نونبر ل زنقة حنين شقة 

الرباط املغرب. 
ل عين:

ل  بن سليمان  محمد   السيد)ة( 
اقامة  بطوطة  ابن  شارع  عنوانه)ا( 
املغرب  الرباط   2222 السلوى 

كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 6286)1.

92I

LMT AUDITING

RE INVESTORS 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

 RE INVESTORS شركة حات 
املسؤللية املحدلدة
)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
عثمان ابن عفان ) زالية شارع 16 

نونبر ل زنقة حنين شقة 4 - 222222 
الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.134891
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ماي   (2 في  املؤرخ 
املحدلدة   املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    RE INVESTORS
مقرها  لعنوان  درهم   15.222
عفان  ابن  عثمان  اقامة  اإلجتماعي 
نونبر ل زنقة حنين   16 زالية شارع   (
املغرب  الرباط   222222  -  4 شقة 

نتيجة ل : ليس للشركة اي نشاط.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 16 زالية شارع   ( عثمان ابن عفان 
 2222  -  4 نونبر ل زنقة حنين شقة 

الرباط املغرب. 
ل عين:

ل  بن سليمان  محمد   السيد)ة( 
اقامة  بطوطة  ابن  شارع  عنوانه)ا( 
السلوى 222 الرباط املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 6287)1.
91I

ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس» ش.ح.م.م

XTREME GARAGE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

خفض رأسمال الشركة

ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس» 
ش.ح.م.م

13، زنقة لاد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 12292، الرباط املغرب
XTREME GARAGE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي يعقوب 
املنصور، الحي الصناعي، 2)، شارع 

امل د. - 2)121 الرباط املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1(7325

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   (1 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  درهم»   (.152.222» قدره 
 (52.222» إلى  درهم»   (.422.222»
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم )617)1.
9(I

MASDAC

IBES SEEDS
إعالن متعدد القرارات

MASDAC
 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV
 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC
IBES SEEDS «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 
االلل، تجزئة 699 ب، زنقة 6، 

املنطقة الصناعية، ايت ملول - -  

ايت ملول املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.1(755

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد او ابري محمد من 

منصبه كمسير لحيد للشركة

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: تعيين السادة او ابري محمد، 

غالب  ادريس  ل  عماد  او وهري 

كمسييرين جدد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

522 حصة من طرف السيد  تفويب 

او ابري  السيد  لفائدة  هشام  ابا 

محمد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تفويب 522) حصة من طرف شركة 

ابيس لفائدة شركة كازيم

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

شركة  طرف  من  حصة   ( تفويب 

كازيم لفائدة السيد او وهري عماد

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

شركة  طرف  من  حصة   ( تفويب 

كازيم لفائدة السيد ادريس غالب

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

توزيع جديد للحصص

على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسييرين جدد لشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   25 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 1317.

93I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAHA TOURS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SAHA TOURS شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
1 شارع احمد الرفاعي - 73222 

الداخلة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9369

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   3.972.222»
 4.222.222» إلى  درهم»   32.222»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز ))2) تحت رقم 1153.
94I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CISNEROS COMPLEXE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
CISNEROS COMPLEXE شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اكادير  حي الفطيحات عمارة ام 
الرلم رقم 16 الداخلة - 73222 

الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.12385
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   3.922.222»
 4.222.222» إلى  درهم»   122.222»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يوليوز ))2) تحت رقم 1154.
95I

EVEIL CONSEIL

DOMAINE SMOF
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
DOMAINE SMOF شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 
6 الدار البيضاء  البريد رقم 2222) 
الدار البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

544959
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   26
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE SMOF
تربية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية لاأللبان 

- تربية علف املاشية

املواد  جميع  لتصدير  استيراد   -

بالعنصر  املتعلقة  لاوحيوانات 

املذكور أعاله.

- مشاركة الشركة ، بأي لسيلة ، 

في أي شركات أل شركات تم إنشاؤها 
تكون  قد  لالتي   ، إنشاؤها  أل سيتم 
سيما  لال   ، الشركة  بهدف  مرتبطة 

جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 

أل مساهمات أل عمليات اندماج أل 

تحالفات أل مشاريع مشتركة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 

 (2222 البريد رقم  الدار البيضاء    6

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 652.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 3.(52   : اليقيني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 3.(52   : سارة  ح يب  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اليقيني  خالد  السيد 

 59 شارع قرنفل شمال   3 العنتارية 

الدار البيضاء   (2572 حي املحمدي 

املغرب.

عنوانه)ا(  سارة  ح يب  السيدة 

 59 شمال  قرنفل  شارع   3 لعنتارية 

الدار البيضاء   (2572 حي املحمدي 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اليقيني  خالد  السيد 

 59 شارع قرنفل شمال   3 العنتارية 

الدار البيضاء   (2572 حي املحمدي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 5975)8.

96I

ETS COMPTA HOUSE

NAATIT SERVICE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

NAATIT SERVICE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

52 رقم 18 امالو اغريبن خنيفرة  - 

54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   27

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAATIT SERVICE

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع بيع   - مختلفة ال البناء 

مواد البناء.

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - امالو اغريبن خنيفرة    18 رقم   52

54222 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد نعطيط هشام  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  السيد نعطيط هشام  
بلوك )1 رقم 34 حي املصلى خنيفرة  

54222 خنيفرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد نعطيط هشام  
بلوك )1 رقم 34 حي املصلى خنيفرة  

54222 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)) يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

))2) تحت رقم 56).

97I

CADES SARL

ZAYNART RUGS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ZAYNART RUGS  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق ) رقم 6  الدار 

البيضاء 2214) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   32

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZAYNART RUGS

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.
46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الدار    6 رقم   ( طابق  الزرقطوني 
البيضاء  الدار   (2214 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة زينب زيالف :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زيالف  زينب  السيدة 
حي   7 شقة   ( عمارة  لليلي  اقامة 
البيضاء  الدار   (2214 اوحسني  

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زيالف  زينب  السيدة 
حي   7 شقة   ( عمارة  لليلي  اقامة 
البيضاء  الدار   (2214 اوحسني  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم -.

98I

TARGET PARTNERS

BORPANEL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

BORPANEL شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
أنفا، زالية زنقة كلودلبرلفانس 
الطابق 9، شقة رقم ب 128 - 
2222) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BORPANEL

إستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أل  املنتجات  جميع  لتوزيع  لتصدير 

املواد أل البضائع أل املواد من أي نوع.

لالتصنيع  اإلنتاج  أنشطة  جميع 

الصناعي.

التجارية  العالمات  جميع  تمثيل 

إلى  باإلضافة  األجنبية  أل  الوطنية 

لالشحن  لالدللية  الوطنية  التجارة 

لالتوزيع و ميع املنتجات أل املواد أل 

األجزاء أل السلع أل املواد.

املباشر  لغير  املباشر  اوخضوع 

من  إما  لاوخاصة  العامة  للعقود 

أل من خالل  اوخاص  التزامها  خالل 

الشركات  مع  املشترك  التضامن 

األخرى.

لالبناء  الطرق  أعمال  جميع 

لالتخطيط لالتجهيزات و ميع املهن: 

األسقف   ، الطالء   ، املائي  العزل 

 ، اوخشبية  النجارة   ، املستعارة 

 ، السباكة   ، نجارة األملنيوم لاملعدن 

الكهرباء ، الطالء لالتزجيج.

لالطالء  اوحفر  أعمال  جميع 

أعمال  جميع  لكذلك  املائي  لالعزل 

لالنجارة  لالكهرباء  السباكة 

لالتزجيج لالرخام لاو بص  لالطالء 

لالتدفئة  الصحية  لالتركيبات 

لأعمال اوحديد.

الدراسة الفنية لاإلنجاز لالشركة 

اوخاصة  أل  العامة  األعمال  و ميع 

ألي مبنى أل هندسة مدنية ، لتنسيق 

األعمال  جميع  لجدللة  لتوجيه 

اإلنشائية.

املتعلقة  لاوخدمات  األشغال 

بالكائن أعاله.

خدمات االستشارات لالدعم ،

املعامالت  جميع   ، عام  لبشكل 

األلراق  أل  الصناعية  أل  التجارية 

املالية أل العقارات أل املعامالت املالية 

املتعلقة بشكل مباشر أل غير مباشر 

باألشياء املنصوص عليها أعاله أل التي 

قد تسهل تنفيذ الشركة لتطويرها.

75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

كلودلبرلفانس  زنقة  زالية  أنفا، 

 -  128 ب  رقم  شقة   ،9 الطابق 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أكان قدير :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد أكان قدير عنوانه)ا( إقامة 

شارع محمد   66 شقة   7 التميزطابق 

الدارالبيضاء   (922( اوخامس  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد أكان قدير عنوانه)ا( إقامة 

شارع محمد   66 شقة   7 التميزطابق 

الدارالبيضاء   (922( اوخامس  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )83238.

99I



13819 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

LMT AUDITING

MD CAPITAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

MD 100.000 شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن اقامة سنترال بارك عمارة 
م الطابق 8 مكتب 56 - 22222 

املحمدية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.((889

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   4.(22.222»
 4.322.222» إلى  درهم»   122.222»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 1)13.
122I

AADA CONSULTING

RESTAVAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AADA CONSULTING
رقم 7 زنقة احمد توكي الطابق الثاني  

رقم 12 الدار البيضاء ، 2222)، 
الدار البيضاء املغرب

RESTAVAR شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد التوكي الشقة رقم 12 الطابق 
الثاني الدار البيضاء - 2222)  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   12

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESTAVAR

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

12 الطابق  احمد التوكي الشقة رقم 

الثاني الدار البيضاء - 2222)  الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

امل ون  عبدالعالي  السيد 

االدري�سي :  1.222 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

امل ون  عبدالعالي  السيد 

حي عادل بلوك  االدري�سي عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  م  99)/1ح  رقم   11

2222) الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

امل ون  عبدالعالي  السيد 

حي عادل بلوك  االدري�سي عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار  م  99)/1ح  رقم   11

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 8944)8.

121I

FIDUBAM

OUCHEN CASH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FIDUBAM
 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3
  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

OUCHEN CASH شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي السكة 
اوحديدية العرلي  - 552)6 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.((75

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امزلر   حميد   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (52
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222
سميرة  الشن بتاريخ 17 يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 75)).
12(I

KEN.BOUI SERVICES

 BARBACH
 D›ALIMENTATION

GENERALE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 4 عمارة النجوم 

شارع البكاي لهبيل ، 63322، بركان 
املغرب

 BARBACH D’ALIMENTATION
GENERALE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1) 

شارع محمد اوخامس الحي اوحسني - 
63322 بركان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(249

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   (2(( ماي   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم»   1.222.222»

 1.1(9.222» إلى  درهم»   1(9.222»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

))2) تحت رقم ))2)/394.

123I

شركة عائلة بنعلوش

شركة عائلة بنعلوش
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

شركة عائلة بنعلوش

ميناء الصيد بطنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

شركة عائلة بنعلوش شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي :  ميناء 

الصيد بطنجة - 92222 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.15827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 27 أكتوبر 1)2) تقرر حل 

حات  شركة  بنعلوش  عائلة  شركة 

رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 

مقرها  لعنوان  درهم   622.222

 - بطنجة  الصيد  ميناء  اإلجتماعي  

لبيع  نتيجة  املغرب  طنجة   92222

االصل التجاري للشركة.

ل عين:

ل  شيبان  املصطفى   السيد)ة( 

 14 زنقة ابن عطية رقم  عنوانه)ا(  

)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
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ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

ميناء  لفي    (2(1 أكتوبر   27 بتاريخ 

طنجة   92222  - بطنجة  الصيد 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

1)2) تحت رقم )4839).

124I

ste delta conseil jbs

 STE AL MOSTAQBAL DE

CONSTRUCTION
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ste delta conseil jbs
رقم 8 زنقة بغداد الطابق األلل 

او ديدة ، 4222)، او ديدة املغرب

 STE AL MOSTAQBAL DE

CONSTRUCTION  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي رياض، 

شارع 6، رقم 3، الطابق األلل 

او ديدة  - 4222) او ديدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.13653

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(( يناير   25 في  املؤرخ  الوحيد 

مسؤللية  حات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

 STE AL MOSTAQBAL DE

CONSTRUCTION   مبلغ رأسمالها 

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

رقم   ،6 شارع  اإلجتماعي حي رياض، 

 (4222  - 3، الطابق األلل او ديدة  

تعثر   : ل  نتيجة  املغرب  او ديدة 

الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
رياض، شارع 6، رقم 3، الطابق األلل 

او ديدة  - 4222) او ديدة املغرب. 

ل عين:

ل  بالناموسة  محمد   السيد)ة( 

فرج  ألالد  الدشيرة  دلار  عنوانه)ا( 

املغرب  او ديدة   (4222 او ديدة  

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باو ديدة  بتاريخ 19 يناير 

))2) تحت رقم 7385).

125I

VISION AUDIT

BATI NOBLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

BATI NOBLE  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 44 اقامة 

نسيبة الطابق السفلي محج انوال 

مطول  - 2362) الدر البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.513911

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املهدي   )ة(   السيد  تفويت 

52) حصة اجتماعية من  الرحموني 

)ة(  السيد  52) حصة لفائدة   أصل 

محمد  وحلو بتاريخ 24 يناير ))2).

املهدي   )ة(  السيد  تفويت 

52) حصة اجتماعية من  الرحموني 

)ة(  السيد  52) حصة لفائدة   أصل 

سعد   وحلو بتاريخ 24 يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 9568)8.

126I

PREMIRA CONSEIL

INGENIMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN AICHA 3EME ETG APT
 8 ROCHES NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
INGENIMO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 

عقبة بن نافع الحي املحمدي 2572) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
5491(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   2(
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INGENIMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
3) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
عقبة بن نافع الحي املحمدي 2572) 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

422.222.) درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حوتي نجاة :  482 حصة 

بقيمة 482.222 درهم للحصة .
السيد بنطاطا عمر :  482 حصة 

بقيمة 482.222 درهم للحصة .

السيد مصلح خالد :  482 حصة 

بقيمة 482.222 درهم للحصة .

السيد لبركش محمد :  482 حصة 

بقيمة 482.222 درهم للحصة .

 (42   : هاجر  الرفيق  السيدة 

حصة بقيمة 42.222) درهم للحصة 

حصة   (42   : السيد لالي توفيق 

بقيمة 42.222) درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجاة  حوتي  السيدة 
كليمونس  ممر   16 رقم   1 طابق 

68122 مول هالس فرنسا.

السيد بنطاطا عمر عنوانه)ا( حي 
 9 رقم   (2 عمارة   ( زنقة  السوارت 

)232) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  خالد  مصلح  السيد 
الحي   17 رقم   8 زنقة  التقدم  درب 

البيضاء  الدار   (2572 املحمدي 

املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  لبركش  السيد 

عمارة   4 مركب البيت العتيق بلوك 

مرتيل   93152  12 ) شقة  طابق   15

املغرب.

عنوانه)ا(  هاجر  الرفيق  السيدة 

البيضاء  الدار   (2322 بلفيدير 

املغرب.

عنوانه)ا(  توفيق  لالي  السيد 

البيضاء  الدار   (2322 بلفيدير 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد بنطاطا عمر عنوانه)ا( حي 
 9 رقم   (2 عمارة   ( زنقة  السوارت 

)232) الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  خالد  مصلح  السيد 
الحي   17 رقم   8 زنقة  التقدم  درب 

البيضاء  الدار   (2572 املحمدي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832453.

127I



13821 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

MOULZERI3A.COM

MOULZERI3A.COM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

إنشاء فرع تابع للشركة
MOULZERI3A.COM

اقامة البيضاء شارع يعقوب 
املنصور بلوك E الشقة ) حي 

املعاريف ، 2352)، الدارالبيضاء 
املغرب

MOULZERI3A.COM شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البيضاء شارع يعقوب املنصور بلوك 

E الشقة ) حي املعاريف 13 زنقة 
احمد امل اطي اقامة لزالب الطابق 
األلل رقم 8 2352) الدارالبيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.496879

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو ))2) تقرر إنشاء 
 - تحت التسمية  تابع للشركة   فرع  
 59 حنفي  إقامة  بالعنوان  الكائن  ل 
 (2(22  - بوسيجور  خوزام  زنقة 
من  املسير  ل  املغرب  الدارالبيضاء 
الشفيق  الفياللي  السيد)ة(  طرف 

أيمن.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832192.
128I

SOCIETE  LION NEGOS  

STE LION NEGOS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SOCIETE  LION NEGOS
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE LION NEGOS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

امل د زنقة الداليا ) رقم3) اقامة 
الدالية ) الطابق 4 الشقة 13 
النرجس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LION NEGOS

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال متنوعة

التطوير العقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  رقم3)   ( الداليا  زنقة  امل د 

 13 الشقة   4 الطابق   ( الدالية 

النرجس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : معنالي  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : معنالي  فؤاد  السيد   

بقيمة 122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معنالي  فؤاد  السيد 

املسيرة  املستقبل  تجزئة   449 رقم 

فاس 32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معنالي  فؤاد  السيد 

املسيرة  املستقبل  تجزئة   449 رقم 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 8)36.

129I

AFIDACOM

DOUNIA FARHA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM

7 ل 17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرل ، 32222، فاس املغرب

DOUNIA FARHA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي املحلي + 1 ، عقار يسمى 

أدليري خاضع مللكية األرض رقم 

F/(1488 تقع في دلار أيت صاوح 

قبيلة آيت صغرلشن بلدية آيت 

سباع او رلف إيموزر قندر إقليم 

صفرل - 31222 صفرل املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUNIA FARHA

مطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لخدمات طعام متنقلة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

يسمى  عقار   ،  1  + املحلي  االر�سي 

رقم  األرض  مللكية  خاضع  أدليري 

صاوح  أيت  دلار  في  تقع   F/(1488

آيت  بلدية  صغرلشن  آيت  قبيلة 

إقليم  قندر  إيموزر  او رلف  سباع 

صفرل - 31222 صفرل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 : بوجعيط  الدين  نور  السيد 

1222 بقيمة 122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

بوجعيط  الدين  نور  السيد 

الشقة  اسماء  تجزئة   68 عنوانه)ا( 

32222 فاس  1 طريق عين الشقف  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بوجعيط  الدين  نور  السيد 

الشقة  اسماء  تجزئة   68 عنوانه)ا( 

فاس   32222 طريق عين الشقف   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 يوليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرل  

))2) تحت رقم 426.

112I

AROBASE CONSULTING ارلباس كونسيلتينغ

 SOCIETE ARBORICOLE
 D'OULMES

 اربور لاملاس
إعالن متعدد القرارات

 AROBASE ارلباس كونسيلتينغ

CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة او نيد 

اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

اوخامس الشقة )5 املعاريف ، 

2372)، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE ARBORICOLE»

D’OULMES « اربور لاملاس «شركة 

حات املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: ضيعة 

ترلغلومس لاملاس  - 2)152 

اوخميسات املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(41(7

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   (2(( ماي   11 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
ارمونا  شركة  بضم  االندماج  قرار 

ARMONA
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
املصادقة على مشرلع اتفاق  مايلي: 

االندماج
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: قرار الرفع من راسمال الشركة 
ارمونا  شركة  لضم  االندماج  عقب 

ARMONA
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
لشركة  املبكر  اوحل  من  التحقق 

أرمونا املضمومة عقب ادماجها
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

راسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  باوخميسات   االبتدائية 

ماي ))2) تحت رقم 11743.

111I

MOUKDIM CONSULTING

أشيل إد
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME 46

 ETAGE APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA
MAROC

أشيل إد شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 

إبراهيم الرلداني الطابق التاني 
الرقم )1 - 2372) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.521517

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( ماي   16 في  املؤرخ 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

مبلغ  إد   أشيل  الوحيد  الشريك 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

)33 شارع إبراهيم  مقرها اإلجتماعي 

 -  1( الرقم  التاني  الطابق  الرلداني 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2372

ل : توقف النشاط

التجاري األزمة اإلقتصادية.

ل حدد مقر التصفية ب )33 شارع 

إبراهيم الرلداني الطابق التاني الرقم 

)1 - 2372) الدار البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  لهاللي  هشام    السيد)ة( 

12 الطابق الثالث العمارة  عنوانه)ا( 

إقامة حدائق ماجوريل الشطر  ب3 

املغرب  البيضاء  الدار   (2472   (

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم )585)8.

11(I

FINCOSA MARRAKECH

HOTEL RIAD AL MADINA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم اوخطابي اقامة 
رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االلل الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

HOTEL RIAD AL MADINA شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 زنقة 

العطارين  - 44222 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(31

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم   (2(1 يونيو   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   1.(22.222»

«1.222.222 درهم» إلى «22.222).) 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار ل 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 42).

113I

ETS COMPTA HOUSE

ARDOUTRA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ARDOUTRA شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي امالو 

اغريبن زنقة 52 رقم 2) خنيفرة  - 

54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   27

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARDOUTRA

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ال البناء.

امالو   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة    (2 رقم   52 اغريبن زنقة 

54222 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد اردلز اسماعيل  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد اردلز اسماعيل  عنوانه)ا( 
بووحية خنيفرة  24حي  14رقم  زنقة 

54222 خنيفرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد اردلز اسماعيل  عنوانه)ا( 
بووحية خنيفرة  24حي  14رقم  زنقة 

54222 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
7) يونيو  بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

))2) تحت رقم 67).

114I

comptasultlta sarl

TAZI USINAGE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،
)2)6)، الدرلة املغرب

TAZI USINAGE  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 1)  شارع 

ابو عبد هللا نافع اقامة بن عمر 
الطابق الرابع  الشقة رقم 12 

معاريف الدار البيضاء - 52)2) 
الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
546751
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   13

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAZI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. USINAGE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الثصنيع امليكانيكي.

  (1  : االجتماعي  املقر  عنوان 

بن  اقامة  نافع  هللا  عبد  ابو  شارع 

 12 الشقة رقم  عمر الطابق الرابع  

معاريف الدار البيضاء - 52)2) الدار 

البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بوفول  محماد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوفول  محماد  السيد 

البيضاء  النواصر  البوزانيين  دلار 

)718) النواصر املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوفول  محماد  السيد 

البيضاء  النواصر  البوزانيين  دلار 

)718) النواصر املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 2652).

115I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

BRAJIN GOUT
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1  RDC   IMM G58
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

BRAJIN GOUT  «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 
ح محل رقم 8 عملية باب الوداية 
تجزئة العزلزية - 42222 مراكش 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.99647

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم -1: الذي ينص على مايلي: 

-إضافة االسم التجاري للشركة
على  ينص  الذي   :(- رقم  قرار 
بمبلغ  املال  رأس  في  -زيادة  مايلي: 
عشر  لأحد  )مائة   111.222.22
حصة   1112 بإصدار  درهم  ألف( 
بقيمة 122 درهم للحصة يتم دفعها 
عن  يلي:بالتعويض  كما  بالكامل 
مبلغ ديون معينة لسائلة لمستحقة 
 111.222.22 بمبلغ  للشركة  الدفع 

درهم ، أي 1112حصة.
على  ينص  الذي   :3- رقم  قرار 
املال  رأس  بتخفيض  -قرار  مايلي: 
)مائة  درهم   111.222.22 بمبلغ 
أجل  من  ألف(  عشر  للاحد 
بتاريخ  املتوقفة  اوخسائر  إمتصاص 
 1112 بإلغاء  لحلك   31/1(/(2(1

حصة بقيمة 122 درهم للحصة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي  الثاني-:  رقم  بند 
االسم  الشركة  -تأخذ  مايلي:  على 
 LA BAGUETTE CHEF التجاري:«) 

.«BRAJIN GOUT

ينص  الذي  السادس-:  رقم  بند 
القرار  أحكام  -بموجب  مايلي:  على 
بتاريخ  الوحيد  للمساهم  االستثنائي 
رأس  زيادة  تمت   ،  24/26/(2((
املال لخفضه بمقدار 111،000.00 
املال  رأس  يظل  لبالتالي   ، درهم 
 : بوكري  اوحسن  هو:السيد  كما 

100،000.00 درهم.
بند رقم السابع-: الذي ينص على 
تم تحديد رأس مال الشركة  مايلي: 
مقسم   ، درهم   100،000.00 بمبلغ 
إلى 1،000 سهم بقيمة 122.22 درهم 
للحصة ، مدفوعة بالكامل ، جميعها 
 : بوكري  اوحسن  السيد  إلى:  تنتمي 

1222 حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 97)137.
116I

SOCAGECOM SARL

ورديغة ديكور
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

SOCAGECOM SARL
4) زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 
او امع قرب مس د العتيق 4) زنقة 
الشيخ شعيب الدكالي درب او امع 

قرب مس د العتيق، 5222)، 
خريبكة املغرب

لرديغة ديكور شركة حات املسؤللية 
املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 14 السوق 
القديم الطابق الثاني بلوك د 

زنقة 1) غشت  - 5222) خريبكة  
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7269
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ  ديكور   لرديغة 
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي 14 السوق القديم الطابق 
 - غشت    (1 زنقة  د  بلوك  الثاني 

 : املغرب نتيجة ل  خريبكة    (5222
اغالق الشركة.

 14 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الثاني بلوك  السوق القديم الطابق 
5222) خريبكة    - 1) غشت   د زنقة 

املغرب. 
ل عين:

ل  بوغرفي  عصام     السيد)ة( 
عنوانه)ا( 2) زنقة  افني حي م ش ف  
5222) خريبكة  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 24 يوليوز 

))2) تحت رقم 314.
117I

CABINET CRCOM

LE BE LIGHT COFFEE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
LE BE LIGHT COFFEE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 8 شارع  رقم 99 الطابق الثاني 
تجزئة جنة الزيتون 1 بنسودة    

32222 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.68289

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 يونيو ))2) تم  تحويل  
للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 99 رقم  شارع    8 رقم  «مكتب  من 
 1 الطابق الثاني تجزئة جنة الزيتون 
إلى  32222 فاس املغرب»  بنسودة    
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«متجر رقم 4 القطعة 13 فاس سيتي 

سنتر بريستيجيا ملعب اوخيل فاس - 

32222 فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 886).

118I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE IMMOBILIERE 

 HABRI «SIMAHA» S.A.R.L

- AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

SOCIETE BEMAFI

رقم )3 الطابق الثالت شارع اوحسن 

الثاني أحداف أزرل ، 53122، أزرل 

املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE HABRI 

SIMAHA» S.A.R.L - AU» شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب رقم 

154 مرشغوى اوحديقة 1 توالل 

مرآب رقم 154 مرشغوى اوحديقة 1 

توالل 52222 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.35265

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«422.222 درهم» أي من «122.222 

عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 8)5).

119I

trainning office and accounting advice

ZX AUTO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
ZX AUTO شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 32 
شقة 8 شارع موالي أحمد لوكيلي 

حسن - 12222 الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.151973

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يونيو   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللطيف    عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   1.222 فجرين 
أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 
نورالدين   اوخيامي  بتاريخ 2) يونيو 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 6186)1.
1(2I

STE ACHIK LOGISTIQUE

GCS TRAV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

GCS TRAV
زنقة الكويرة الطابق السفلي رقم 4) 

، 73222، الداخلة املغرب
GCS TRAV شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الكويرة الطابق السفلي رقم 4) - 
73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GCS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب لفي اوخارج هو : 
لوازم  ؛  بناء  أل  متنوعة  أعمال 
البناء  أعمال  ؛  متنوعة  لمعدات 
مواد  أشكال  جميع  تأجير   ، العامة 
األعمال   ، العامة  التجارة   ، البناء 
غرق   ، اوخدمات  تقديم   ، املتنوعة 
أعمال الهندسة املدنية  لحفر اآلبار: 
 ، لالصناعية  السكنية  املباني   ،
الصرف   ، العامة  اوحفر  أعمال 
الصحي ، الطرق ، الشبكات املختلفة 
الكهرباء   ، إمدادات املياه   ، الطرق   ،
اوخشب  في  النجارة  لالهاتف أعمال 
أل   PVC أل  أل املعدن أل األلومنيوم 
أعمال  اوخشبي:  اإلطار  أل  املعدن 
؛  لالتزجيج  الرملي  لالسفع  الطالء 
)الكهرباء  الطرق لالشبكات املتنوعة 
الشرب  مياه   ، الصحي  الصرف   ،
الهندسية  الهياكل  إنشاء  لالهاتف(: 
 ، املياه  أبراج   ، امل اري   ، )او سور 
املناظر الطبيعية  ؛  إوخ(   ، األحواض 
 ، الرصف   ، )الرصف  اوخارجية 
إوخ( ؛ هدم جميع   ، الري   ، التش ير 
أنواعه لأعمال اوحفر لتسوية األرض. 
نظام  لتركيب  الصحي  الصرف 
معاو ة مياه الصرف الصحي. أعمال 
لاألسالك.  لالبالط  بأنواعه  البالط 
اوخراطة لالطحن لالتركيب لاألعمال 
لجميع  لالهيدرلليكية  امليكانيكية 
اآلالت  بإعداد  اوخاصة  األعمال 
جميع أعمال  الزراعية لامليكانيكية: 
 ، املعدنية  لاإلنشاءات  اوحديد 
لصناعة الغاليات   ، لاألطر املعدنية 
لاملسبك   ، لاألقفال   ، لاألنابيب   ،
تركيب  ؛  الطباعة  مهام  جميع  ؛ 
الشرب  مياه  شبكات  لصيانة 

أعمال السباكة لالتركيب  لالكهرباء. 

 ، البناء  أعمال  جميع  املتنوعة: 

لالسباكة ، لاألنابيب ، لاألسطوانات 

 ، لاوخرسانة   ، لالرصف   ، لاوحفر   ،

أعمال  جميع  املباني:  لاملسح لرسم 

لاألسقف  لالطالء  املائي  العزل 

لاألجهزة  الصحية  املعدات  الزائفة: 

لاوحنفيات ؛ األعمال الكهربائية حات 

لالعالي  او هد املنخفض لاملتوسط   

 ، اإلصالح   ، التركيبات الكهربائية  ؛ 

رة العامة أل  أعمال اإلنا  ، الكهرباء 

اوخاصة

بالتجزئة  البيع  خدمة  محطة 

لالزيوت  السائل  الوقود  أل  للوقود 

لتشغيل  الصناعية  لالشحوم 

محطات اوخدمة املتعددة ،

لالتسوية  اوحفر  اعمال  جميع 

لاالسمنت  لالصرف  لالردم 

لالرصف.

على  التنظيف  أعمال  جميع 

لالواجهات.  لاو دران  األرضيات 

صيانة  صبغ.  إعادة   ، الصنفرة 

السقف لإزالة الطحالب.

جميع أعمال التبليط لاألرضيات.

لتشكيل  تقطيع  أعمال  جميع 

تصنيع  ؛  لالرخام  اوذ ر  لتشطيب 

األح ار.

اوحراري  العزل  أعمال  جميع 

لالصوتي لاملضاد لالهتزاز.

جميع أعمال التجصيص لتركيب 

لسقوف.  قواطع  لإنشاء   ، األلواح 

البطانة لالعزل لالوصالت.

جميع األعمال الكهربائية العامة. 

انتاج لتركيب لتركيب انظمة شبكات 

الكهرباء لالهاتف لاالتصاالت.

تركيب املرافق الصحية لالسباكة 

التدفئة  أنظمة  لتركيب  لإنتاج 

لالتكييف

مواد  بيع   ، العامة  اإلنشاءات 

البناء ، الهندسة املدنية ،

التنقيب لالتعدين

استيراد ل تصدير.
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األنشطة  لجميع  الفندق 
السياحية

ميكانيكا لبيع قطع غيار
لتأجير   ، لاملعدات  اآلالت  تأجير 

اآلالت
اوحرف  لجميع  البناء  أعمال 

اإلنشائية
جميع األنشطة العقارية لاألعمال 

املختلفة
 ، )الرمل  اوذ ارة  استخراج 
باملحاجر(  الصلة  حات  املنتجات 

تقديم اوخدمات ، التجارة العامة 
العمليات  جميع   ، عام  لبشكل 
املرتبطة بشكل مباشر أل غير مباشر 
بنشاطها لتعزيز نمو الشركة لتطورها 
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  (4 رقم  السفلي  الطابق  الكويرة 

73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد عبدالعزيز عاشق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد الناجم عدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

او ديدة املغرب.
السيد الناجم عدة عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73222 املطار زنقة الرباط 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

او ديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  
يونيو ))2) تحت رقم ))2)/8)11.

1(1I

STE ACHIK LOGISTIQUE

STE ACHIK POISSON
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ACHIK POISSON
زنقة الكويرة الطابق السفلي رقم 3) 

، 73222، الداخلة املغرب
STE ACHIK POISSON شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الكويرة الطابق السفلي رقم 3)  - 
73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(1973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHIK POISSON
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب لفي اوخارج هو : 
املأكوالت  منتجات  جميع  تخزين 

البحرية.
تصدير جميع منتجات   / استيراد 

املأكوالت البحرية
لتعبئة  لتجميد  لمعاو ة  تثمين 

لحفظ منتجات املأكوالت البحرية ،
تسويق األسماك الطازجة لاملبردة 
لجميع  لاملحار  لاملحار  لامل مدة 
منتجات املأكوالت البحرية األخرى في 
التجارة  لالدللية.  الوطنية  األسواق 
من  لالتعاقد  لالتصدير  لاالستيراد 

الباطن.
السفن  جميع  لتشغيل  تجهيز 
لصناعة  البحري  بالنقل  اوخاصة 

الصيد بشكل عام.
إنشاء لتشغيل أي محطة معاو ة 
جميع  لحفظ  لتحويل  لتغليف 

املنتجات.

التجارة  التصدير.   / االستيراد 

العامة

تقديم خدمات لأعمال متنوعة

الوطني  البري  لالنقل  التأجير 

لالدللي و ميع لجهات جميع البضائع 

لاملعدات الثقيلة لالشخصية للكيل 

الشحن ؛

 ، الغير  عن  نيابة  البضائع  نقل 

نقل األفراد نيابة عن الغير

النقل العام اوخاص لألشخاص

النقل املحلي لالدللي

لتصدير  لاستيراد  لبيع  شراء 

لاملبردة  الطازجة  األسماك  لتسويق 

املعلبة  أل  لاململحة  لامل مدة 

لمنتجات  البحرية  لاملأكوالت 

املأكوالت البحرية األخرى بالتجزئة أل 

باو ملة.

تجارة األسماك باو ملة

مصنع  لتشغيل  لتأجير  تركيب 

الثلج
املخازن  جميع  لتشغيل  إدارة 

املبردة لجميع املرافق وحفظ لتجميد 

لتأجير لمعاو ة لتعبئة لنقل جميع 

لخاصة  الغذائية  لاملواد  املنتجات 

املنتجات السمكية

لغرف  التبريد  غرف  تركيب 

الطازجة  املعاو ة لتحليل االسماك 

لامل مدة.

جميع  لتجميد  لتخزين  تبريد 

منتجات املأكوالت البحرية.

لتجار  كريم  اآليس  لبيع  تصنيع 

او ملة لاملستهلكين اآلخرين.

لالعمر  بالشاحنات  املبرد  النقل 

لالقوارب لغيرها.

بأنواعها  السمكية  الثرلة  تنمية 

الصيد  لصناعة  أشكالها  لكافة 

بجميع  لالبحري  لالساحلي  البحري 

أشكالها.

لالساحلي  البحري  الصيد 

املغرب  في  أشكاله  بجميع  لالبحري 

لفي اوخارج.

توريد قوارب الصيد لغيرها من 

معدات الصيد لقطع الغيار لغيرها.

شراء لبيع جميع اآلالت التي تتالءم 
مع قوارب الصيد أل غيرها )محرك ، 
مولد ، ضاغط ، لنش شباك او ر ، 

إوخ ...( جديدة أل مستعملة.
ممارسة جميع األنشطة كوسطاء 
لمساعدين لتمثيل في كل من املغرب 

لخارجه.
مشاركة

املباني  جميع  لاستئجار  اقتناء 
يمكن  التي  املواد  لجميع  الشهرة  أل 
غير  أل  مباشر  بشكل  استخدامها 

مباشر لألغراض املبينة أعاله.
العمليات  جميع   ، عام  لبشكل 
املرتبطة بشكل مباشر أل غير مباشر 
بنشاطها لتعزيز نمو الشركة لتطورها 
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   (3 رقم  السفلي  الطابق  الكويرة 

73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد عبدالعزيز عاشق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد الناجم عدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

او ديدة املغرب.
السيد الناجم عدة عنوانه)ا( حي 
الداخلة   73222 املطار زنقة الرباط 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

او ديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  
يونيو ))2) تحت رقم ))2)/7)11.

1((I
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STE ACHIK LOGISTIQUE

STE Y2M AGRI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE Y(M AGRI

حي املطار شارع املقالمة الطابق 

السفلي رقم 1) ، 73222، الداخلة 

املغرب

STE Y(M AGRI شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

شارع املقالمة الطابق السفلي رقم 

1) - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Y(M AGRI

غرض    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب لفي اوخارج هو : 

بيع املعدات الفالحية

الفاكهة  لحفظ  تجهيز 

لاوخضرلات

أنواع  جميع  استيراد  تصدير 

اوخضار لالفواكه لاملنتجات الغذائية

لاآلالت  الري  معدات  لبيع  شراء 

التعبئة  لمنتجات  لالتسميد 

لالتغليف البالستيكية.

لتصدير  لاستيراد  لبيع  شراء 

لمستلزمات  املواد  جميع  لتأجير 

التعبئة لالتغليف.

تجارة جميع املنتجات  بيع لشراء 

الزراعية لادارة املزارع لتربيتها

لتصدير  لاستيراد  لبيع  شراء 

النباتية  الصحة  منتجات  جميع 

لالبذلر.

تسويق تقالى ل مبيدات ل أسمدة.
تسويق األنابيب )شفط ، سقي ، 

معاو ة ، تفريغ ، إوخ(
املضخات  تصليح  لبيع  شراء 
الزراعية  األدلات  ماركات  بجميع 

لأدلات البستنة.
النظافة  منتجات  لبيع  شراء 

العامة.
استغالل اوحقول الزراعية.

بيع مواد البناء. مبنى عام.
أعمال مختلفة ؛ التجارة العامة

أل  املباشر  لالبيع  املفالضة 
بالعمولة ،

خدمات، هندسة مدنية،
املساحات  لإدارة  تخطيط 

اوخضراء لالبستنة.
حضانة.

لبيع لالتفالض على جميع  شراء 
املنتجات املتعلقة باوحضانة.

االستيراد لالتصدير لالتجارة
التعليم املستمر املرتبط بالزراعة.

املرافقة للحصول على الشهادة.
منتجات الزهور املقطوفة لأزهار 
اوحدائق لأش ار الزينة لالش يرات 

لأش ار الفاكهة اوحرجية.
اوحدائق  تصميم لتخطيط لبناء 

لاملساحات اوخضراء.
اوحية  لالنباتات  الزهور  تسويق 
لمنتجات  لاوحبوب  لاملصابيح 
لاألسمدة  النباتية  الصحة 
لالهرمونات لالتكاثر لالركائز املختلفة 
لامليكانيكية  التقنية  لاملعدات 
لجميع  البستاني  لالستخدام 

مستلزمات البستنة.
تاجر منتجات الصحة النباتية.

تاجر معدات زراعية.
أعمال اوحدائق.

إزالة   ، الضارة  األعشاب  إزالة 
التطهير   ، الفئران  إبادة   ، الفرشاة 
التي تتم   ، ، معاو ة املياه  التطهير   ،
العامة  األماكن  في  أل  األشغال  في 

اوخضراء.
جميع خدمات النظافة لالصيانة 

العامة.
أعمال هندسة مدنية متنوعة.

النباتات  أنواع  جميع  زراعة 

لاملرلج لاألش ار لالنخيل….

تسويق  بضائع.  نقل  مقالل 

)فواكه  الزراعية  املنتجات 

لخضرلات ... اوخ(.

الفواكه لاألسماك.

تأجير أي عقار زراعي أل غيره.

لالوساطة  لالسمسرة  العمولة 

لاإلدراك  لالدراسة  لالتمثيل 

لاالستحواح على ممتلكات أل مصاوح 

في جميع الشركات لاملؤسسات

العمليات  جميع   ، عام  لبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أل غير مباشر 

بنشاطها لتعزيز نمو الشركة لتطورها 

عنوان املقر االجتماعي : حي املطار 

رقم  السفلي  الطابق  املقالمة  شارع 

1) - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد عبدالعزيز عاشق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد الناجم عدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

او ديدة املغرب.

السيد الناجم عدة عنوانه)ا( حي 

الداخلة   73222 املطار زنقة الرباط 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

4222) املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يونيو ))2) تحت رقم ))2)/1132.

1(3I

STE ACHIK LOGISTIQUE

STE ACHIK LOGISTIQUE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE ACHIK LOGISTIQUE

حي املطار شارع املقالمة الطابق 

السفلي رقم )) ، 73222، الداخلة 

املغرب

STE ACHIK LOGISTIQUE  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

شارع املقالمة الطابق السفلي رقم 

)) - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(1977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ACHIK LOGISTIQUE

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب لفي اوخارج هو : 

نقل البضائع وحساب الغير

نقل األشخاص وحساب الغير

او ماعي  اوخاص  النقل 

لألشخاص

شكل  بأي  لالدللي  املحلي  النقل 

من األشكال

نقل البضائع لالنقل املبرد

أعمال مختلفة

نقل البضائع لاألفراد لنفسه

العمولة   ، العامة  التجارة 

لالسمسرة ، تقديم اوخدمات

أعمال البناء

نشاط لكيل الشحن

استيراد ل تصدير.
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لالتسوق   ، الطرلد  استالم 

 ، لالتوزيع   ، لالرسائل   ، العاجل 

لاوخدمات اللوجستية

توزيع البضائع لالبضائع

تأجير لاستئجار جميع املركبات
البضائع  ينقل  أعمال  رجل 

غير  لالطرلد  )األمتعة  بالسيارات 

املصحوبة(

نشاط اغاثة املركبات
غير  األمتعة  ينقل  أعمال  رجل 

أطراف  عن  نيابة  بذليه  املصحوبة 

ثالثة

بيع / شراء جميع مواد البناء

نشاط بائعي األسماك.

النقل البري املؤجر لاملحلي لالدللي 

و ميع لجهات جميع البضائع

لالشخصية  الثقيلة  لاملعدات 

للكيل الشحن.

الترانزيت  النقل  عمليات  جميع 

البري لالبحري لاو وي بكافة أنواعه.

لتخزين  تدالل  عمليات  جميع 

جميع املواد الغذائية لالبضائع

لاو مارك  بالشاحنات  النقل 

لالتخزين.

النقل  خدمات  جميع  تشغيل 

البري للبضائع.

جميع  لتشغيل  لتأجير  شراء 

تسمح  التي  لاآلالت  األجهزة  لسائل 

باألنشطة املذكورة أعاله أل املتعلقة 

بها.

مشاركة

لالوساطة  لالسمسرة  العمولة 

لاإلدراك  لالدراسة  لالتمثيل 

لاالستحواح على ممتلكات أل مصاوح 

في جميع الشركات لاملؤسسات

العمليات  جميع   ، عام  .لبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أل غير مباشر 

بنشاطها لتعزيز نمو الشركة لتطورها 

عنوان املقر االجتماعي : حي املطار 

رقم  السفلي  الطابق  املقالمة  شارع 

)) - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد عبدالعزيز عاشق 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد الناجم عدة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

او ديدة املغرب.

السيد الناجم عدة عنوانه)ا( حي 

الداخلة   73222 املطار زنقة الرباط 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عاشق  عبدالعزيز  السيد 
حي  البصيري  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 (4222 او ديد  البئر   2( رياض 

او ديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يونيو ))2) تحت رقم ))2)/9)11.

1(4I

STE AK MISSION SARL AU

 ETABLISSEMENTS MIKOU»

« PERE ET FILS -SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 32222، فاس املغرب

 ETABLISSEMENTS MIKOU»

PERE ET FILS -SARL »  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1زنقة 

ابي شعيب الدكالي الطابق 4 الشقة 

8. فاس 32222 فاس املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.13379

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) فبراير ))2) تم اإلعالم 

بوفاة الشريك املرحوم محمد  ميكو 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  ل 

يناير   (( في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

))2) بالشكل األتي :

  ، محمد فيصل ميكو   السيد)ة( 

8.953 حصة .

 4.484   ، منية ميكو   السيد)ة( 

حصة .

 3.1(6   ، حرية اللبار   السيد)ة( 

حصة .

 4.484   ، ميكو   هند  السيد)ة( 

حصة .

 8.953   ، عادل ميكو   السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3613.

1(5I

LAVRINOUR

LAVRINOUR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LAVRINOUR

 rue sultan quartier achbar 53

 53 rue sultan quartier achbar،

SAFI ،46000 املغرب

LAVRINOUR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 32 بلوك 

14 حي الرياض  اسفي  46222 

اسفي  املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(9(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (3

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAVRINOUR
ل  غسل   : بإيجاز  غرض الشركة 

تنظيف الزرابي .
32 بلوك  عنوان املقر االجتماعي : 
14 حي الرياض  اسفي  46222 اسفي  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (22.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (.222   : السيد مهدي بوجدى  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد املهدي بوجدى   عنوانه)ا( 
33 زنقة السلطان حي اشبار  46222 

اسفي  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
املهدي بوجدى عنوانه)ا(  السيد 
33 زنقة السلطان حي اشبار  46222 

اسفي  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

))2) تحت رقم 953.

1(6I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LAAYOUNE TH
إعالن متعدد القرارات

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 62 
العيون ، 72222، العيون املغرب
LAAYOUNE TH «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 
الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: حي 
الوحدة ) زنقة 4) رقم 16 - - 

العيون املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.4(213
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بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
حات  شركة  تاسيس  تقرر  مايلي: 
الشريك  حات  املحدلدة  املسؤللية 
بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب  الوحيد 
االجتماعي:  النشاط   ،(2((/26/28
رأسمال:  املتعددة.  البناء  اشغال 
 1222 إلى  قـسم  درهم   100000,00

حصة من فـئـة 100,00 درهم
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
زريوح  شيماء  احمد:  التهالي  مايلي: 

(SH185263(
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
التسيير لالتوقيع: يعهدان إلى السيد: 
)SH185263( ملدة غير  التهالي احمد 

محدلدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

))2) تحت رقم 1666.
1(7I

AZOULID CONSTRUCTIONS

أزوليد كانستريكسيون
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AZOULID CONSTRUCTIONS
الرقم 196، عين سليم، النخيل، 

مراكش املغرب. ، 42222، مراكش 
املغرب

أزلليد كانستريكسيون شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
196، عين سليم، النخيل، مراكش 

املغرب. - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   14
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أزلليد   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

كانستريكسيون.

أل  بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، القائمة  املباني  تجديد  أل  تطوير 

بشكل   ، لالترميم   ، البناء  لإعادة 

رئي�سي من خالل استخدام التقنيات 

لاملواد التقليدية.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مراكش  النخيل،  عين سليم،   ،196

املغرب. - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 52   : عبداوحق  مومن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد املياكين محمد :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد مومن عبداوحق عنوانه)ا( 

دلار لالد او معة، فوم زكيد  84222 

طاطا املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  املياكين  السيد 

 42222 تمصلوحت   دلار العطالنا، 

تاحنالت املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد مومن عبداوحق عنوانه)ا( 

دلار لالد او معة، فوم زكيد  84222 

طاطا املغرب

عنوانه)ا(  محمد  املياكين  السيد 

 42222 تمصلوحت   دلار العطالنا، 

تاحنالت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137442.

1(8I

STE DAYACOMTA SARL

 STE ELABBASI TRANSFERT
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

STE DAYACOMTA SARL

BENI MELLAL ، 23000، بني مالل 

املغرب

 STE ELABBASI TRANSFERT

SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 
امراح سيدي عي�سى بن علي سوق 

السبت - 3552) سوق السبت 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELABBASI TRANSFERT SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Commissionnaire gérant

.d’entreprise

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

علي  بن  عي�سى  سيدي  امراح  الالد 

سوق السبت - 3552) سوق السبت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العبا�سي  رشيد  السيد 

 (3575 السبت  سوق  ازمام  الالد 

سوق السبت املغرب.

السيد عصام العبا�سي عنوانه)ا( 

السبت  سوق  لبالن  ازمام  الالد 

3575) سوق السبت املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العبا�سي  رشيد  السيد 

 (3575 السبت  سوق  ازمام  الالد 

سوق السبت املغرب

السيد عصام العبا�سي عنوانه)ا( 

السبت  سوق  لبالن  ازمام  الالد 

3575) سوق السبت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت الالد النمة  

رقم  تحت   (2(( يوليوز   24 بتاريخ 

.(92

1(9I

A(Z-BC

A2Z-BC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

A(Z-BC

1 زنقة ابن زيدلن ، 92222، طنجة 

املغرب

A(Z-BC   شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

1 عمارة الداخلة )1 بلوك 4 كزناية  

- 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.94433

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   26 املؤرخ في 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

 12.222 مبلغ رأسمالها      A(Z-BC

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

مكتب رقم 1 عمارة الداخلة )1 بلوك 

املغرب  طنجة   92222  - كزناية    4

نتيجة ل : -.

 - ل حدد مقر التصفية ب طنجة 

92222 طنجة املغرب. 
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ل عين:

السيد)ة( يونس  علوي سوليماني 

زنقة  كاليفورنيا  حي  عنوانه)ا(  ل 

املغرب  طنجة   92222 ناضور 

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 6553.

132I

EURODEFI

SIRHAP
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

SIRHAP شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 13) 

تقاطع شارع عبد املومن لشارع 

انوال اقامة انوال مدخل س الطابق 

5 مكتب 1) - 2362) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.353911

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يونيو   12 املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

مبلغ    SIRHAP الوحيد  الشريك 
لعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 

تقاطع شارع   (13 مقرها اإلجتماعي 

عبد املومن لشارع انوال اقامة انوال 

 -  (1 مكتب   5 الطابق  س  مدخل 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2362

ل : خسارة زبون مهم.

 (13 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
تقاطع شارع عبد املومن لشارع انوال 
 5 الطابق  س  مدخل  انوال  اقامة 
البيضاء  الدار   (2362  -  (1 مكتب 

املغرب. 
ل عين:

ل  فنزي  اسماء   السيد)ة( 
رقم   (7 حي الرميالة زنقة  عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   (2222   168

كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 
: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

حل الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832519.

131I

vevaltis

فيفالتيس
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

vevaltis
 RESIDENCE ANAFE ROUTE 69
 AZZEMOUR 69 RESIDENCE
 ANAFE ROUTE AZZEMOUR،

2300، CASABLANCA maroc
فيفالتيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
اوحرية. الطابق 3عمارة رقم 5 الدار 

البيضاء  املغرب 2)21)  الدار 
البيضاء  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
547131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   2(
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فيفالتيس.
: االمتياز ،  غرض الشركة بإيجاز 
، االستيراد  البيع   ، ، الشراء  التمثيل 
للتسويق و ميع ماركات  التصدير   ،
 ، امل وهرات   ، املحبوكة  املالبس 
اإلكسسوارات ، منتجات التجميل ، 

سواء في املغرب أل في اوخارج.
 12  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 3عمارة رقم  الطابق  شارع اوحرية. 
الدار البيضاء  املغرب 2)21)  الدار 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الطالب  بن  ريم  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد عادل صفار :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة ريم بن الطالب عنوانه)ا( 
ازمور   ,طريق  انافي,  تجزات   69
2)21) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء   

املغرب.
عنوانه)ا(  صفار  عادل  السيد 
ازمور   ,طريق  انافي,  تجزات   69
الدارالبيضاء   (21(2 الدارالبيضاء  

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة ريم بن الطالب عنوانه)ا( 
ازمور   ,طريق  انافي,  تجزات   69
2)21) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء   

املغرب
عنوانه)ا(  صفار  عادل  السيد 
ازمور   ,طريق  انافي,  تجزات   69
الدارالبيضاء   (21(2 الدارالبيضاء  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 92)8)8.

13(I

STE FIDLAMIAE SARL

 CLINIQUE BRESILIENNE DE
CHIRURGIE ESTHETIQUE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 CLINIQUE BRESILIENNE DE

CHIRURGIE ESTHETIQUE  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 
األندلس جزء 17 عمارة 48 شقة 1 
حي الرياض - 12222 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.138517
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( سارة إبن األمين  
522 حصة اجتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة  السيد )ة( علي بوشامة 

بتاريخ 4) يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 8))6)1.
133I

EURODEFI

SUPDEV CONSEIL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
SUPDEV CONSEIL شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 119 

شارع عبد املومن الطابق ٣رقم٢٠ - 
2362) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في الس ل التجاري 
.451193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يونيو   12 في  املؤرخ 
حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 
 SUPDEV الوحيد  الشريك  حات 
 12.222 رأسمالها  مبلغ    CONSEIL
 119 درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي 
 - شارع عبد املومن الطابق ٣رقم٢٠ 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2362

ل : خسارة زبون مهم.
 119 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 - شارع عبد املومن الطابق ٣رقم٢٠ 

2362) الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  فنزي  اسماء   السيد)ة( 
رقم   (7 حي الرميالة زنقة  عنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   (2222   168

كمصفي )ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: محضر حل شركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832518.
134I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE EL BARAJ SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE EL BARAJ SARL  «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: قصر 

مسكي مدغرة الراشيدية  - 222)5 
الراشيدية املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: -.

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
اضافة مسؤلل قانوني للشركة 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  بند 
بيع ل تحويل جميع  ينص على مايلي: 
حسين  السيد  من  الشركة  اسهم 
كردي  الى السيد موالي املهدي لزاني 
قانوني  اضافة مسؤلل  رقم  بند 
على  ينص  الذي   : للشركة  جديد 
كردي  حسين  السيد  اقالة  مايلي: 
السيد  تعيين  ل  قانوني  كمسؤلل 

موالي املهدي لزاني 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 725.
135I

FIDUSCAL

STE TRANS EL WAHMANI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 STE TRANS EL WAHMANI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 47 تجزئة 
اوخزامى الطابق 1 ليساسفة - 
)3)2) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.378385
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
STE TRANS EL WAHMANI شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 47 اإلجتماعي  درهم لعنوان مقرها 

تجزئة اوخزامى الطابق 1 ليساسفة - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2(3(

ل1/  تقرير املصف:

املصفي  لتقرير  االستماع  بعد 
حول عمليات التصفية، لافق او مع 
العام على اوحساب النهائي الدي أبرز 

لجود حساب سلبي 12522.22
)/  تقسيم رصيد التصفية:

لجود  عن  أفرز  التقرير  أن  بما 
حساب سلبي فإن او مع قد قرر عدم 
للحصص  سداد  نسبة  تخصيص 

االجتماعية.
تشطيب  ل  التصفية  إنهاء    /3

الشركة من الس ل التجاري:
الكلي  اإلنهاء  العام  او مع  قرر 
طرف  إخالء  أعطى  ل  للتصفية 
اسم  تشطيب  قرر  كما  للمصفي 

الشركة من الس ل التجاري..
ل عين:

ل  الوحماني  عبد هللا   السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة الفردلس امل موعة 
األلفة   12 شقة   (55 عمارة   (7
املغرب  البيضاء  الدار   (2(42

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
تجزئة   47 لفي   (2(( ماي   31 بتاريخ 
 - ليساسفة   1 الطابق  اوخزامى 

)3)2) الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832313.

136I

STE FSMC SARL AU

STE OASIS MIDELT SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

STE OASIS MIDELT SARL   شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ايت امغار 
ايت عياش ميدلت - 54352 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
3(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (3
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  OASIS MIDELT SARL
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للخدمات
  مطعم .

عنوان املقر االجتماعي : ايت امغار 
ايت عياش ميدلت - 54352 ميدلت 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 622.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : احميدلش   هللا  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   3.222

للحصة .
السيد محمد احميدلش :  3.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
احميدلش   هللا  عبد  السيد 
ميدلت   54352 ميدلت  عنوانه)ا( 

املغرب.
احميدلش  محمد  السيد 
ميدلت   54352 ميدلت  عنوانه)ا( 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
احميدلش   هللا  عبد  السيد 
ميدلت   54352 ميدلت  عنوانه)ا( 

املغرب
احميدلش  محمد  السيد 
ميدلت   34532 ميدلت  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 25 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/176.
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ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

INDUSMAR DAKHLA

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 4-21)77 

صندلق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب

INDUSMAR DAKHLA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ارع الوالء 

فيال رقم 26 - 73222 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7353

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهادي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   16.522 عمار 

السيد  16.522 حصة لفائدة   أصل 

 STE ATLANTIC HARVEST )ة( 

SARL AU - بتاريخ 12 يونيو ))2).

بريك  حسن  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

الهادي عمار بتاريخ 12 يونيو ))2).

بريك  حسن  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من أصل   16.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   16.222

 STE ATLANTIC HARVEST SARL

AU - بتاريخ 12 يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 32 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يونيو ))2) تحت رقم )115.
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ÖGA TECH

ÖGA TECH
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ÖGA TECH
إقامة أسماء املتجرأسماء 3 تجزئة 
فنيش تمارة ، 12222، تمارة املغرب
ÖGA TECH شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

أسماء املتجر أسماء 3 تجزئة فنيش 
تمارة - 12222  تمارة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
136713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( مارس   (4
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ÖGA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TECH
أخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

بصريات
شراء لبيع األجهزة البصرية

املتعلقة  اوخدمات  تقديم 
باوخدمات البصرية

املعدات  لتصدير  استيراد 
البصرية.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة فنيش   3 املتجر أسماء  أسماء 

تمارة - 12222  تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : سعيدة  بنزين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيدة  بنزين  السيدة 

 18 31 شقة  ) عمارة  إقامة الصفاء 

شارع محمد اوخامس تابريكت سال 

12222 سال مغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيدة  بنزين  السيدة 

 18 31 شقة  ) عمارة  إقامة الصفاء 

شارع محمد اوخامس تابريكت سال 

12222 سال مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

))2) تحت رقم 1354.

139I

س-اطلس

STE FAKHRIDAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

س-اطلس

الطابق االلل الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 3222)، بني مالل 

املغرب

STE FAKHRIDAR  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 59 

بلوك 8 حي الهدى - 3222) بني 

مالل املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.3757

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6) أبريل ))2) تم  تحويل  

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
«رقم 59 بلوك 8 حي الهدى - 3222) 

«الطابق  إلى  املغرب»  مالل  بني 
رقم   21 بلوك  إناس  تجزئة  السفلي 

12 - 3222) بني مالل  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 32 يونيو 

))2) تحت رقم 2)6.

142I

ائتمانية فيداكا، شركة حات املسؤللية املحدلدة

INDUSMAR DAKHLA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

شارع العركوب رقم 4-21)77 
صندلق البريد رقم 146، 73222، 

الداخلة املغرب
INDUSMAR DAKHLA  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الوالء فيال رقم 26 - 73222 

الداخلة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.7353

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يونيو   12 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( عمار 

عبد الهادي كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

يونيو ))2) تحت رقم )115.
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KATASAB FISH 1

KATASAB FISH 1
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KATASAB FISH 1
الوحدة الصناعية الفتح رقم 52 
بوجدلر الوحدة الصناعية الفتح 

رقم 52 بوجدلر، 71222، بوجدلر 
املغرب

KATASAB FISH 1 شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الوحدة 
الصناعية الفتح رقم 52 بوجدلر 

71222 بوجدلر  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

41733
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في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (3
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KATASAB FISH 1
 ، تصبير   : غرض الشركة بإيجاز 
تجميد ل تصدير االسماك الطازجة ل 

امل مدة، 
املتعلقة  االنشطة  مختلف 
استيراد ل تصدير   ، بالصيد البحري 
ل   ، امل مدة  ل  الطازجة  االسماك 
العمليات،  مختلف  عامة  بصفة 
املالية،العقارية املنقولة ل  التجارية، 
غير املنقولة التي من شانها املساهمة 

في توسيع نشاط الشركة..
الوحدة   : املقر االجتماعي  عنوان 
بوجدلر   52 رقم  الفتح  الصناعية 

71222 بوجدلر  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 5.222   : السيد التاقي بشرالي  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد العالم ابا  :  5.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد التاقي بشرالي  
شارع اوحسن الثاني بوجدلر  71222 

بوجدلر املغرب.
السيد العالم ابا  عنوانه)ا( شارع 
بوجدلر   ليراك  حي  الثاني  اوحسن 

71222 بوجدلر  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد التاقي بشرالي  
شارع اوحسن الثاني بوجدلر  71222 

بوجدلر املغرب
السيد العالم ابا  عنوانه)ا( شارع 
بوجدلر   ليراك  حي  الثاني  اوحسن 

71222 بوجدلر املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 يوليوز 

))2) تحت رقم ))/1452.

14(I

STE FSMC SARL AU

 STE TO FRERES
MATERIAUX SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 STE TO FRERES MATERIAUX

SARL   شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس ميمالل  ميدلت - 

54352 ميدلت املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3(41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   27

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  TO FRERES MATERIAUX SARL

في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - ميدلت  ميمالل   السادس  محمد 

54352 ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

التعرمتي  ارشيد  موالي  السيد 
 54352 ميدلت  عنوانه)ا(  علوي  

ميدلت املغرب.
السيد محمد ايت امعو  عنوانه)ا( 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب.
عنوانه)ا(  بقدير  سارة  السيدة 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
التعرمتي  ارشيد  موالي  السيد 
 54352 ميدلت  عنوانه)ا(  علوي  

املغرب املغرب
السيد محمد ايت امعو عنوانه)ا( 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب
عنوانه)ا(  بقدير  سارة  السيد 

ميدلت 54352 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 25 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/177.
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GLOBEX CONSEIL  كلوبكس كونسياي

 CENTRE THOMAS EDISON
 DE REEDUCATION

PARAMEDICALE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLOBEX  كلوبكس كونسياي
CONSEIL

1) شارع اوحسن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 52222، 

MEKNES املغرب
 CENTRE THOMAS EDISON

 DE REEDUCATION
PARAMEDICALE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

القنيطرة عمارة 8الطابق االلل  
مكناس  الشقة 3 م.ج 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
56631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (6

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 CENTRE THOMAS  : تسميتها 

 EDISON DE REEDUCATION

.PARAMEDICALE

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في التسيير ل العناية.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االلل   8الطابق  عمارة  القنيطرة 

 52222 م.ج   3 الشقة  مكناس  

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : الفقير  الزهراء  فاطمة  السيدة 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

الفقير  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 18 الشقة  أ)1  عمارة  عنوانه)ا( 

مكناس   52222  1 املنصور  تجزئة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الفقير  الزهراء  فاطمة  السيدة 

 18 الشقة   1( أ  عمارة  عنوانه)ا( 

مكناس   52222  1 املنصور  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 3)5).

144I
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CAC PARTNERS

ESSOR PARTNERS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

CAC PARTNERS

 45Rdc, Lotissement Guynemer,

 Bd Al Abtal,) En face du club

 OCP (  Casablanca ، 2000،

CASABLANCA MAROC

ESSOR PARTNERS شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

آيت آلرير شارع موالي يوسف -  

8822) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.492817

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( ماي   17 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

ESSOR PARTNERS  مبلغ رأسمالها 

مقرها  لعنوان  درهم   12.222
شارع  آلرير  آيت  زنقة   3 اإلجتماعي 

الدار   (8822   - يوسف  موالي 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط..
زنقة   3 ل حدد مقر التصفية ب 

  - يوسف  موالي  شارع  آلرير  آيت 

8822) الدار البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  ادريس  بن  يسرى    السيد)ة( 

21 شارع حمان الفطواكي  عنوانه)ا( 

4222) او ديدة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832274.

145I

FIDUCIAIRE DIDI

STE ISAMAIL TRANS SARL/
AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000

لجدة املغرب

 STE ISAMAIL TRANS SARL/AU

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ايريس اقامة النصر شقة 14) رقم 

24 لجدة - 62222 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

39629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( مارس   27

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISAMAIL TRANS SARL/AU

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع )نيابة عن الغير(.

)نيابة عن  -نقل الطرلد البريدية 

الغير(.

-استيراد لتصدير.

-املفالض..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   (14 ايريس اقامة النصر شقة 

24 لجدة - 62222 لجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد قدالي بنيونس  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد قدالي بنيونس  عنوانه)ا( 
تجزئة ايريس اقامة النصر شقة 24) 
رقم 24 لجدة 62222 لجدة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد قدالي بنيونس  عنوانه)ا( 
تجزئة ايريس اقامة النصر شقة 24) 

رقم 24 لجدة 62222 لجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1988.
146I

A&O

MMM HOLDING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، (6

52)2)، الدار البيضاء املغرب
MMM HOLDING شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم 
3 - 52)2) الدار البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   17
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MMM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOLDING
غرض الشركة بإيجاز : االستحواح 
جميع  في  لمصاوح  حصص  على 

الشركات.
6) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
شقة رقم   1 مرس السلطان الطابق 
اململكة  البيضاء  الدار   (2(52  -  3

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
17.122).195 درهم، مقسم كالتالي:
  : السيد املسعودي موالي محمد 
1.286.168 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
  : مريم  املسعودي  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   515.(68

للحصة .
 352.735   : السيد فاطنة ركراكي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
محمد  موالي  املسعودي  السيد 
فونتي   7 إقامة نعمة شقة  عنوانه)ا( 

82222 أكادير  املغرب.
السيدة مريم املسعودي عنوانه)ا( 
أكادير    82222 إليغ  حي   352 رقم 

املغرب.
فاطنة ركراكي عنوانه)ا(   السيدة 
اإلقامة   حي   8 رقم  القاهرة  زنقة 

82222 أكادير  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
محمد  موالي  املسعودي  السيد 
فونتي   7 إقامة نعمة شقة  عنوانه)ا( 

82222 أكادير  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 56)9)8.
147I

Audimi

STE NEW POLE AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

 STE NEW POLE AGRICOLE
«شركة حات املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: 12، شارع 
أم الربيع، ج ه 12،درج 4، الطابق 
1، شقة 57 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.452131
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير املقر اإلجتماعي
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
مايلي: نشاط الشركة هو:  اوحيازات 
)األغنام  املاشية  لتربية  الزراعية 
النحل لإنتاج  لتربية   )…  ، لاملاشية 
مخزن  مشغل  إلى  الفاكهةباإلضافة 

التبريد
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
في:  للشركة  اإلجتماعي  املقر  يقع 
«شارع رحال املسكيني, برج الياقوت, 
عمارة ب, طابق ), رقم 4, )مكتب رقم 

7(, الدار البيضاء».  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832649.
148I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م حات الشريك 

الوحيد

MAYSARA CASH
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
حات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ليسالن مكناس ، 

52282، مكناس املغرب
MAYSARA CASH شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
املستخرج من الفيال رقم )42، 

القطاع 9، ب م ع، مكناس - 52222 
مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAYSARA CASH

تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

األموال

- التجارة.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،42( رقم  الفيال  من  املستخرج 

القطاع 9، ب م ع، مكناس - 52222 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جمال املتوكل :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املتوكل  جمال  السيد 

مكناس  ع  م  ب   42( رقم   9 قطاع 

52222 مكناس املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املتوكل  جمال  السيد 

مكناس  ع  م  ب   42( رقم   9 قطاع 

52222 مكناس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 544).

149I

CORPORATE AUDIT GROUP

PHF COM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
اوخامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc
PHF COM شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية زنقة 

جيل فيرن لزنقة ركراكة، عمارة 
ج ه 1، الطابق األر�سي، شقة رقم 
)، بوركون - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1976(5

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   1.722.222»
 (.222.222» إلى  درهم»   322.222»
درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أل 
أرباح أل عاللات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832569.

152I

SOCOGESE

SOFES AGRI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCOGESE
شارع للي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 32222، فاس املغرب
SOFES AGRI شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : مكتب 
3 شارع 821 زنقة ابن باجة الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم - 32222 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.7(173

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يونيو   (3 املؤرخ في 
SOFES AGRI شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد مبلغ 
رأسمالها 100.000,00 درهم لعنوان 
مقرها اإلجتماعي مكتب 3 شارع 821 
زنقة ابن باجة الحي الصناعي سيدي 
ابراهيم - 32222 فاس املغرب نتيجة 

لتوقيف النشاط.
ل عين:

ساللي   الرزاق    عبد  السيد)ة( 
طريق  املنارة  شارع   12 عنوانه)ا(  ل 
املغرب  فاس   32222 ايموزار 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
مكتب  لفي   (2(( يونيو   (3 بتاريخ 
الحي  باجة  ابن  زنقة   821 شارع   3
 32222  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم )93)/))2).

151I

SOCOGESE

 DOMAINE AGRICOLE
SLAOUI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCOGESE
شارع للي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 32222، فاس املغرب
 DOMAINE AGRICOLE SLAOUI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : مكتب 
) شارع 821 زنقة ابن باجة الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم - 32222 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
71911
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يونيو   (3 املؤرخ في 

 DOMAINE AGRICOLE SLAOUI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  لعنوان  درهم   100.000,00
زنقة   821 شارع   ( اإلجتماعي مكتب 

سيدي  الصناعي  الحي  باجة  ابن 

ابراهيم - 32222 فاس املغرب نتيجة 

لتوقف النشاط.

ل عين:
ساللي  الرزاق   عبد  السيد)ة( 

طريق  املنارة  شارع   12 عنوانه)ا(  ل 

املغرب  فاس   32222 ايموزار 

كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

مكتب  لفي   (2(( يونيو   (3 بتاريخ 
الحي  باجة  ابن  زنقة   821 شارع   (

 32222  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 931)/))2).

15(I

 MAROC INTERNATIONAL HOLDING

D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS

 ماروك انتيرناسيونال هولدينغ 

دانفيستيسمون فينانسيي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 MAROC INTERNATIONAL

 HOLDING

 D’INVESTISSEMENTS

FINANCIERS

ساحة ابراهيم الرلداني ، زنقة ال 

سينا ، اقامة بيتهوفن الطابق الثالث 
رقم )8 ساحة املدينة ، زنقة جبل 

طارق ، إقامة دار الفرح 1 الطابق 

الرابع رقم 81، 92222، طنجة 

املغرب

 مارلك انتيرناسيونال هولدينغ 

دانفيستيسمون فينانسيي شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الرلداني ، زنقة ال سينا ، 
اقامة بيتهوفن الطابق الثالث رقم 

)8 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(88(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
هولدينغ  انتيرناسيونال  مارلك 

دانفيستيسمون فينانسيي.
غرض الشركة بإيجاز : االستثمار 
بيع  شراء لتدالل  األسهم  لالسندات 
لالعمالت  لاالعتمادات  لالشهادات 
لاأللراق املالية الصادرة عن شركات 

مغربية أل أجنبية .
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، سينا  ال  زنقة   ، الرلداني  ابراهيم 
اقامة بيتهوفن الطابق الثالث رقم )8 

- 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة كاترين هينتز :  333 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
جوزيف  پول  جون  السيد 
 122 حصة بقيمة   334   : كليمونت 

درهم للحصة .
 333   : تفكير  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة كاترين هينتز عنوانه)ا( 39 
 522 زنقة عبد العزيز الكوري قطعة 

ط ) رقم ) 92222 طنجة املغرب.
جوزيف  بول  جون  السيد 
حي السانية   33 كليمونت عنوانه)ا( 

شطر3 92222 طنجة املغرب.

السيد عبدهللا تفكير عنوانه)ا( حي 

 92222  ( رقم   1( زنقة  السليماني، 

طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

جوزيف  بول  جون  السيد 

حي السانية   33 كليمونت عنوانه)ا( 

شطر3 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55485).

153I

SOMANEX

DARAFRIC

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

SOMANEX

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب

DARAFRIC شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

 N89 لعنوان مقرها االجتماعي

 BD MASSIRA AL KHADRA

 CASABLANCA - 20250

.casablanca maroc

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.412819

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (218 يونيو   13 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي :

.L‘affichage publicitaire

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 218) تحت رقم 675447.

154I

CENTRE D’AFFAIRE

دياميريك
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRE
CASA ، 20330، الدار البيضاء 

maroc
دياميريك شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 
إبراهيم رلداني ط 5 ش 1) إقامة 
الريحان - 2332) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دياميريك.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السباكة لتكييف الهواء
اإلستراد ل التصدي.

عنوان املقر االجتماعي : )33 شارع 
إقامة   (1 ش   5 إبراهيم رلداني ط 
البيضاء  الدار   (2332  - الريحان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 NDIAYE MOCTAR السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
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 NDIAYE MOCTAR السيد 

السنغال   2 السنغال  عنوانه)ا( 

السنغال.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 NDIAYE MOCTAR السيد 

السنغال   2 السنغال  عنوانه)ا( 

السنغال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832464.

155I

office 59

ORANCO SERVICES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

office 59

 59bd zerktouni 8em etg N° 24 ،

20360، casablanca maroc

ORANCO SERVICES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي البدر 

مجموعة 11 عمارة 1 الطابق 4 دار 

بوعزة الدار البيضاء - 3))7) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   32

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORANCO SERVICES

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لنقل

في  اإلصالح   ، السحب   ، األفراد 

املوقع.

البدر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
دار   4 الطابق   1 عمارة   11 مجموعة 
الدار   (7((3  - بوعزة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حسن  موالي  ادري�سي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
حسن  موالي  ادري�سي  السيد 
مجموعة   9 رقم   37 زنقة  عنوانه)ا( 
ي االلفة الدار البيضاء )2)2) الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
حسن  موالي  ادري�سي  السيد 
مجموعة   9 رقم   37 زنقة  عنوانه)ا( 
ي االلفة الدار البيضاء )2)2) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
156I

HAJARMOUNAR

QUALITE CONSULTING
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
QUALITE CONSULTING  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
727 رقم 415 حي القدس العيون - 

72222 العيون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(8947
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يونيو   21 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

النجمي أميمة  كمسير لحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 يوليوز 

))2) تحت رقم 125).
157I

فيكاميد

STE MORAYOUS  TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األلل رقم 1 

، 93222، تطوان املغرب
  STE MORAYOUS  TRANS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع لاد 
تانسييفت  زنقة ) رقم 21  طويبلة 

تطوان 93222 تطوان املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.(8193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يونيو   13 املؤرخ في 
STE MORAYOUS  TRANS  شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
لاد تانسييفت  زنقة ) رقم 21  طويبلة 
تطوان 93222 تطوان املغرب  نتيجة 

ل نتيجة اانعدام النشاط .
ل عين:

السيد)ة( انور  املرابط ل عنوانه)ا( 
شارع جبل بوغافر زنقة  الش ر رقم 
املغرب  تطوان   93222 تطوان   ((

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 13 يونيو ))2) لفي شارع لاد 
طويبلة    21 رقم   ( زنقة  تانسييفت  

تطوان 93222 تطوان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (7 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

))2) تحت رقم 1)15.
158I

hhamid221@gmail.com

REZGA IMMO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

hhamid221@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة 5 الالد 
طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االلل 

الشقة ) ، 3322)، البيضاء املغرب
REZGA IMMO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 8 الرقم 4) - 

22)33 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.5((265

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يناير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد رزكاني  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
الرزاق النالي بتاريخ 17 يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس ))2) تحت رقم 818151.
159I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

SOCIETE DU HAOUZ
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE DU HAOUZ
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شركة حات املسؤللية املحدلدة

 17 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
 42222 الحي الصناعي  زنقة االخاء  

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.46(1

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( ماي   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 5 تفويت السيد )ة( حسن ألنزي 

حصة   5 حصة اجتماعية من أصل 

لفائدة  السيد )ة( خالد ألنزي بتاريخ 

6) ماي ))2).
اوحسين ألنزي  )ة(  تفويت السيد 

5 حصة اجتماعية من أصل 5 حصة 

لفائدة  السيد )ة( خالد ألنزي بتاريخ 

6) ماي ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137577.

162I

MAG GESTION

CHAKIMAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

CHAKIMAR  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الالد 

احميد مرجة بوخارق شارع 15 رقم 

3) القصر الكبير - 152)9 القصر 

الكبير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (2
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHAKIMAR
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 
البناء/ اشغال البناء/ منعش عقاري.
: حي الالد  عنوان املقر االجتماعي 
رقم   15 احميد مرجة بوخارق شارع 
القصر   9(152  - القصر الكبير   (3

الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : زهير   اوحميني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهير   اوحميني  السيد 
الكبير  القصر   ( رقم  امل ولين  حي 

152)9 القصر الكبير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهير   اوحميني  السيد 
الكبير  القصر   ( رقم  امل ولين  حي 

152)9 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

يونيو ))2) تحت رقم 176.
161I

ضومين عاللي

ضومين عاللي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

ضومين عاللي
139،قطاع ) تجزئة قرطبة ، 

52222، مكناس املغرب
ضومين عاللي شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 139،قطاع 
) تجزئة قرطبة  - 52222 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.33425

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 ماي ))2) تمت 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حديد تافياللت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   127
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   12.772

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).
العالي   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
عاللي 127 حصة اجتماعية من أصل 
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   12.772

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).
العالي   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
64 حصة اجتماعية من أصل  عاللي 
أملا  )ة(  السيد  )6.46 حصة لفائدة  

بول بتاريخ 31 ماي ))2).
سونتخال  ال  )ة(  السيد  تفويت 
43 حصة اجتماعية من  دل بالنشيه 
أصل 4.328 حصة لفائدة  السيد )ة( 

أملا بول بتاريخ 31 ماي ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   (8 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 451).
16(I

EXPLA BTP

EXPLA BTP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

EXPLA BTP
 Av Mly Ismail 14 Residence

 Moulay Ismail 3eme Etg N 9 ،
90000، TANGER MAROC

EXPLA BTP شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل 14 اقامة موالي 
اسماعيل الطابق الثالث رقم 9  - 

92222 طنجة  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EXPLA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BTP

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   14 اسماعيل  موالي 

 -   9 رقم  الثالث  الطابق  اسماعيل 

92222 طنجة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد البردعي محمد :  52 حصة 

بقيمة 1.222 درهم للحصة .

 52   : احمد  يعقوب  ابن  السيد 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  البردعي  السيد 

 11 رقم  يعيش  بن  الدكتور  زنقة 

طنجة    92222  3( رقم   3 الطابق 

املغرب.

احمد  يعقوب  ابن  السيد 

زتقة ابي بكر الرازي اقامة  عنوانه)ا( 

طنجة    92222  17 رقم  يسمين 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  البردعي  السيد 

 11 رقم  يعيش  بن  الدكتور  زنقة 

طنجة    92222  3( رقم   3 الطابق 

املغرب.
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احمد  يعقوب  ابن  السيد 
زتقة ابي بكر الرازي اقامة  عنوانه)ا( 
طنجة    92222  17 رقم  يسمين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55592).
163I

CARREFOUR DES MANAGERS

YAIRS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 45

 3 TARIK EL AKHAIR SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA ،
20600، CASABLANCA MAROC

YAIRS شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 
االناقة حي الشباب عمارة )1  ، 
شقة  رقم 8 عين السبع 52)2) 
الدار البيضاء املغرب. - 52)2)  

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.(12(19

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (219 أبريل   28 في  املؤرخ 
مسؤللية  حات  شركة   YAIRS حل 
محدلدة حات الشريك الوحيد مبلغ 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
حي  االناقة  إقامة  اإلجتماعي  مقرها 
الشباب عمارة )1  ، شقة  رقم 8 عين 
السبع 52)2) الدار البيضاء املغرب. 
املغرب  البيضاء  الدار    (2(52  -

نتيجة لتصفية حبية.
ل عين:

ل  عبداللي  يوسف   السيد)ة( 
إقامة االناقة حي الشباب  عنوانه)ا( 
عمارة )1  ، شقة  رقم 8 عين السبع 
املغرب.  البيضاء  الدار   (2(52
املغرب  البيضاء  الدار    (2(52

كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

إقامة  لفي   (219 أبريل   28 بتاريخ 

 ،   1( عمارة  الشباب  حي  االناقة 
 (2(52 السبع  عين   8 رقم  شقة  

الدار البيضاء املغرب. - 52)2)  الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 9918)8.

164I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE ZAKARIA BELOUAD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 

او يش امللكي ، 52222، مكناس 

املغرب

STE ZAKARIA BELOUAD شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

املسيرة اوخضراء,أڭوراي - 51252  

اوحاجب املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.46191

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 

شركة   STE ZAKARIA BELOUAD

مبلغ  املحدلدة  املسؤللية  حات 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

املسيرة  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

اوخضراء,أڭوراي - 51252  اوحاجب 

املغرب نتيجة الملنافسة.

ل عين:

السيد)ة( زكريا  بلواد  ل عنوانه)ا( 

أڭوراي  اوخضراء,  املسيرة  شارع 

كمصفي  املغرب   اوحاجب   51252

)ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

شارع  لفي   (2(( يونيو   (2 بتاريخ 

  51252  - أڭوراي  املسيرة اوخضراء, 

اوحاجب املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 483.
165I

hhamid221@gmail.com

REZGA IMMO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

hhamid221@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة 5 الالد 
طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االلل 

الشقة ) ، 3322)، البيضاء املغرب
REZGA IMMO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

ل عنوان مقرها االجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 8 الرقم 4) - 

22)33 البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.5((265

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   17 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
«شركة حات املسؤللية  إلى  الوحيد» 

املحدلدة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس ))2) تحت رقم 818151.
166I

SOMANEX

YC LUXURY PROPERTIES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب
 YC LUXURY PROPERTIES

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

 N89 BD لعنوان مقرها االجتماعي

 MASSIRA AL KHADRA 20250

.- 20250 CASABLANCA MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

412819

 بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (218 يونيو   (( املؤرخ في 

 YC LUXURY» من  الشركة  تسمية 

. «DARAFRIC» إلى «PROPERTIES

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 218) تحت رقم 675447.

167I

AGUNITRAV SARL

AGUNITRAV SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

AGUNITRAV SARL

6)، محج مرس السلطان الطابق 

1 الشقة رقم 3 ، 2372)، 

الدارالبيضاء املغرب

AGUNITRAV SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : 6)، محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 2372) الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.419877

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( أبريل   32 املؤرخ في 

حات  شركة   AGUNITRAV SARL

رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

6)، محج مرس السلطان  اإلجتماعي 

 (2372  -  3 رقم  الشقة   1 الطابق 

لعدم  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

لجود رؤية لافاق لاضحين ملستقبل 

الشركة لعدم انجاز أي نشاط مند 

تأسيسها.
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ل عين:
ل  برهيش  عمر    السيد)ة( 
ادليران  بوزضوض  دلار  عنوانه)ا( 
)2)41 شيشالة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 32 أبريل ))2) لفي 6)، محج 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3 - 2372) الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 7241)8.

168I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

اوربانك
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

الربانك شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
62 عمارة 154 مكتب رقم 1 اسالن 

الحي املحمدي  - 82282 اكادير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.45343
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(1 نونبر   1( املؤرخ في 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
مبلغ  الربانك   الوحيد  الشريك 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
 62 رقم  شقة  اإلجتماعي  مقرها 
عمارة 154 مكتب رقم 1 اسالن الحي 
املغرب  اكادير   82282  - املحمدي  

نتيجة ل : -صعوبةفي التمويل .

- صعوبة اوحصول على اسواق..

ل حدد مقر التصفية ب شقة رقم 

اسالن   1 مكتب رقم   154 عمارة   62

اكادير   82282  - املحمدي   الحي 

املغرب. 

ل عين:

كوتفريد  الربانك    السيد)ة( 

 51 شقة  ل عنوانه)ا(  ردللف رلبير  

املحمدي  حي  ايسالن   187 عمارة 

)ة(  كمصفي  املغرب  اكادير   82282

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   2( بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 128768.

169I

CENTRE D’AFFAIRE

ديبور
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRE

CASA ، 20330، الدار البيضاء 

maroc

ديبور شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 

إبراهيم رلداني ط 5 ش 1) إقامة 

الريحان - 2332) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ديبور.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السباكة لتكييف الهواء
اإلستراد ل التصدير.

عنوان املقر االجتماعي : )33 شارع 
إقامة   (1 ش   5 إبراهيم رلداني ط 
البيضاء  الدار   (2332  - الريحان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ديوب  دلن  اوحادجي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
ديوب  دلن  اوحادجي  السيد 
مجموعة  فرح  السالم  عنوانه)ا( 
ح  االلفة   8 شقة   128 عمارة   76
البيضاء  الدار   (2452 البيضاء  ح 

سنغال.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
ديوب  دلن  اوحادجي  السيد 
مجموعة  فرح  السالم  عنوانه)ا( 
ح  االلفة   8 شقة   128 عمارة   76
البيضاء  الدار   (2452 البيضاء  ح 

سنغال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832465.
172I

ISDM CONSULTING

STE IMPRIMERIE ESSAHEL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351
 AVENUE MED 6  APP 25 (EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE IMPRIMERIE ESSAHEL

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

زنقة  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

 - العيون    5( رقم   1 رملة  الكويرة 

72222 العيون املغرب 

مسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

41713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPRIMERIE ESSAHEL

غرض الشركة بإيجاز : الطباعة ل 

اوخدمات حات الصلة .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - العيون    5( رقم   1 رملة  الكويرة 

72222 العيون املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : لبيهي   احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لبيهي   احمد  السيد 

شارع الشريف االدري�سي رقم ))) حي 

العيون    72222 العيون    2( الوحدة 

املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  لبيهي   احمد  السيد 

شارع الشريف االدري�سي رقم ))) حي 

العيون    72222 العيون    2( الوحدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/1438.

171I

Audifisc Maroc

MATAGERI

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

MATAGERI SARL

    الس ل التجاري :  399791 

الدار البيضاء 

اوحل املسبق للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-

 (2(1 دجنبر   (7 في  البيضاء  بالدار 

 MATAGERI شركة  شركاء  قرر 

بالدار  االجتماعي  مقرها  ش.ح.م.م 

لزنقة  باعمران  ايت  زالية  البيضاء 

 12 الطابق   A محمد اوخامس إقامة 

رقم 5 فضاء 1225-21 ما يلي:

- اوحل املسبق للشركة بتاريخ 7) 

دجنبر1)2)

الشرايبي  حسني  السيد  تعيين   -

مصفيا للشركة    

تم تحديد مقر التصفية بالدار   -

زالية ايت باعمران لزنقة  البيضاء- 

محمد اوخامس- إقامة A الطابق 12 

رقم 5 قضاء 21-1225

) - لقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

25 يوليوز تحت رقم  بتاريخ  البيضاء 

832337

17(I

.sté. fidev SARL - A.U

كونطوار بلفا�سي
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكناس - 498 اديور اجداد ابني 

امحمد ، 52222، مكناس املغرب

كونطوار بلفا�سي  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 5، تجزئة 

البركة، البساتين  - 52222 مكناس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.35399

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( يونيو   24 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بنجلون عمر كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 517).

173I

mohammed boumzebra

TOBI ET OUMALI TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 TOBI ET OUMALI TRAVAUX

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي موطن 

بالرقم 6) الطابق 4 اقامة فظاء 

مكاتب بالدي - 22)3) الفقيه بن 

صاوح املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOBI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ET OUMALI TRAVAUX
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االتصال  طرق  في  مقالل   - مختلفة 

لأنابيب املياه لالصرف الصحي.
موطن   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فظاء  اقامة   4 الطابق   (6 بالرقم 
بن  الفقيه   (3(22  - بالدي  مكاتب 

صاوح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الغني  السيد طوبي عبد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد المالي محمد :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد طوبي عبد الغني عنوانه)ا( 
سوق السبت   (3352 سوق السبت 

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  المالي  السيد 
سوق السبت   (3352 سوق السبت 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد طوبي عبد الغني عنوانه)ا( 
سوق السبت   (3352 سوق السبت 

املغرب
عنوانه)ا(  محمد  المالي  السيد 
3352) سوق السبت  سوق السبت  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صاوح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(( يوليوز   24 بتاريخ 

.167/(2((

174I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

SOCIETE PARA  FILALI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
SOCIETE PARA  FILALI شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
4)  زنقة  13  تجزئة  حي  طارق   
م.ج   فاس. - 32222 فاس. املغرب.

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE PARA  FILALI
تاجر    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لوازم  ال  مواد  شبه  الصيد لية ..
عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 
4)  زنقة  13  تجزئة  حي  طارق   م.ج   

فاس. - 32222 فاس. املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : احسان    لي   الفيال  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
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احسان    لي   الفيال  السيدة 

57)  حي  املحمدي  ثغاث    عنوانه)ا( 

32222 فاس. املغرب..

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

احسان    لي   الفيال  السيدة 

57)  حي  املحمدي  ثغاث    عنوانه)ا( 

32222 فاس. املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم )363.

175I

MACOSIS CONSULTING

NICE PAP
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

NICE PAP شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : ))1 حي 

التضامن باب الغول ظهر املهراز  - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.6(133

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 

مسؤللية  حات  شركة   NICE PAP

محدلدة حات الشريك الوحيد مبلغ 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

حي التضامن   1(( مقرها اإلجتماعي 

 32222  - املهراز   ظهر  الغول  باب 

فاس املغرب نتيجة لصعوبات مالية.

ل عين:
ل  العاللي  رشيد   السيد)ة( 

باب  التضامن  حي   1(( عنوانه)ا( 

فاس   32222 املهراز   ظهر  الغول 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
حي   1(( لفي   (2(( يونيو   2( بتاريخ 
 - التضامن باب الغول ظهر املهراز  

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))929/2).

176I

tob travaux divers

PALMAMAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي للي العهد زنقة الليمون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 72222، 
العيون املغرب

PALMAMAR شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 191 
بلوك ل مدينة الوحدة العيون  - 

72222 العيون  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4((45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   ((
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PALMAMAR
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 , السمك باو ملة لالتقسيط  لشراء 
تسويق , استيراد لتصدير جميع أنواع 

السمك .لالرخويات  لالصدفة ..
عنوان املقر االجتماعي : رقم 191 
 - العيون   الوحدة  مدينة  ل  بلوك 

72222 العيون  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الراحل  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الراحل  فيصل  السيد 
الوحدة  مدينة  ف  بلوك   49 رقم 

العيون 72222 العيون  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الراحل  فيصل  السيد 
الوحدة  مدينة  ف  بلوك   49 رقم 

العيون 72222 العيون  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 

177I

la sincérité إنتمائية 

INHALE PRODUCTS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 

١٣ شارع محمد اوخامس فاس ، 

32222، فاس املغرب

INHALE PRODUCTS شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة 6 رقم 5 عين قادلس فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INHALE PRODUCTS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتصدير،

باو ملة  لشبه  بالتجزئة  البيع   •

ملنتجات الشيشة لالفحم لمنتجات 

التبغ امللحقة لالشموع املعطرة ،

• التدالل ،

جميع  في  الشركة  مشاركة   •
تكون  أن  يحتمل  التي  العمليات 
املذكور  املؤس�سي  بالغرض  مرتبطة 

أل  شركات جديدة  من خالل إنشاء 

أل  اشتراك  أل  رعاية  أل  مساهمات 
حقوق  أل  املالية  األلراق  استرداد 

االستحواح  أل  االندماج  أل  الشركات 

أل إدارة التأجير التجاري أل التحالف 

االقتصادي  أل  املشترك  املشرلع  أل 

مجموعة املصاوح. بشكل عام: جميع 

أل  الصناعية  أل  التجارية  املعامالت 

املالية أل األلراق املالية أل العقارات 

مباشر  غير  أل  مباشر  بشكل  تتعلق 

املذكورة أعاله أل التي  بأحد األشياء 

قد تعزز تطوير الشركة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قادلس  عين   5 رقم   6 زنقة  السالم 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الغني الشالي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
الشالي  الغني  عبد  السيد 

إقامة   5 الشقة   15 عنوانه)ا( 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  النافورة 

32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
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الشالي  الغني  عبد  السيد 
إقامة   5 الشقة   15 عنوانه)ا( 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  النافورة 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 918).
178I

HAJARMOUNAR

 GLOBAL BUSINESS
SERVICES SUD
إعالن متعدد القرارات

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
 GLOBAL BUSINESS SERVICES

SUD «شركة حات املسؤللية 
املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع مكة 
عمارة رقم 48 الطابق األلل شقة 
رقم 21 العيون - 72222 العيون 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.39193

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
جديد:  مسير  -1تعيين  رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: تعيين السيدة 

هاجر مونار مسيرة جديدة للشركة
اوحصص:  -)تفويت  رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: تفويت جميع 
محمد  السيد  من  الشركة  حصص 
املصطفى شرف الدين لالسيد محمد 
بريول إلى السيدة حليمة بوعنيس ل 

السيدة سميرة معزلز
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
االسا�سي  القانون  تحيين  مايلي: 
للشركة ملطابقة التعديالت القانونية 

املنصوصة أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 يوليوز 

))2) تحت رقم 124).
179I

amics tex

N 2A  CAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

amics tex
 Rue Yacoub El Mansou 1er (
etage ، 90000، tanger maroc

N 2A  CAR شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي ) إقامة 

البوستان ) شارع محمد 6 ل الطابق 
األر�سي شقة 4) لعزيب اوحاج قدلر 

املغرب 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.98153

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
مبلغ    N (A  CAR الشريك الوحيد 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
إقامة البوستان   ( مقرها اإلجتماعي 
األر�سي  الطابق  ل   6 شارع محمد   (
4) لعزيب اوحاج قدلر املغرب  شقة 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92222

صعوبات مالية.
إقامة   ( ل حدد مقر التصفية ب 
البوستان ) شارع محمد 6 ل الطابق 
األر�سي شقة 4) لعزيب اوحاج قدلر 

املغرب 92222 طنجة املغرب. 
ل عين:

ل  الواث  الدين    نور  السيد)ة( 
مجمع املستقبل عمارة ال  عنوانه)ا( 
طنجة   92222  476 رقم   4 طابق   (

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 6)555).

182I

DARAA AUDIT

 BLUEROCK capital
VENTURE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GREEN WORK IMM A N°7،
2222)، الدار البيضاء املغرب

 BLUEROCK capital VENTURE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 83) شارع 
يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 8 - 

2222)  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLUEROCK capital VENTURE
تأجير   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.
• تشييد املباني ألغراض اإليجار

لسيلة  بأية  لالبيع  االستحواح   •
 ، لاإلدارة   ، امللكية   ، قانونية 
أل   ، اإليجار  طريق  عن  لالتشغيل 
، و ميع العقارات  بأي طريقة أخرى 
التي  األرا�سي  أل  األرا�سي  لجميع   ،

تتكون من مباٍن ؛

 (83  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع يعقوب املنصور الطابق 1 شقة 

8 - 2222)  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بحمادن  نيت  عثمان  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
 21 رقم  الفرات  زنقة  عنوانه)ا(  

البيضاء   الدار    (2222 املعاريف  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بحمادن  نيت  عثمان  السيد 
 21 رقم  الفرات  زنقة  عنوانه)ا(  

البيضاء   الدار    (2222 املعاريف  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832477.

181I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 THERMO ENERGIE EL

AMRI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 12222، مكناس املغرب

  THERMO ENERGIE EL AMRI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن ب تجزئة املنزه 3 رقم 182 

بوفكران مكناس - )5232 مكناس 

املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (5

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. THERMO ENERGIE EL AMRI

غرض الشركة بإيجاز : اوحدادة

االصالح الصناعي

االستيراد ل التصدير

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 182 رقم   3 املنزه  تجزئة  ب  الكائن 

مكناس   5232(  - بوفكران مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد العامري محسن 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد العامري محسن عنوانه)ا( 

بوفكران   182 رقم  املنزهى3  تجزئة 

مكناس )5232 بوفكران املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد العامري محسن عنوانه)ا( 

بوفكران   182 رقم  املنزهى3  تجزئة 

مكناس )5232 بوفكران املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم )57).

18(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE INJAZ SAHARA
TRAVAUX SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،
 STE INJAZ SAHARA TRAVAUX
SARL AU شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املقالمة حي فتح رقم 5) مكرر 

السمارة - 222)7 السمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(635

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يوليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   3.422.222»
 3.522.222» إلى  درهم»   122.222»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 27 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/)13.

183I

INFOPLUME

SUDANESE BIO
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
149 شارع محمد اوخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 
املغرب

SUDANESE BIO «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: )7 تجزئة 
سليمة شارع الشهيد عبد السالم 

بن بوحوت الطابق األر�سي - 92222 
طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.1(2513

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حدف فرع الشركة املتواجد بعنوان 
شارع فاس اقامة برج دبي محل رقم 

1 بالطابق تحت أر�سي طنجة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
باقامة  للشركة  جديد  فرع  تأسيس 
موالي  شارع  كريكو  زنقة  شيماء 
يوسف الطابق األر�سي رقم 1 طنجة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55539).

184I

ORENJI

TALHAOUI CASH
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
)3 شارع محمد اوخامس الشقة 

رقم 4 حي اوحسني بركان ، 63222، 
بركان املغرب

TALHAOUI CASH شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي تطوان 
شارع سمارة الرقم 12 تجزئة تريفة  

II - 63600 السعيدية املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
8617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALHAOUI CASH
غرض الشركة بإيجاز : لسيط .

عنوان املقر االجتماعي : حي تطوان 
 II  شارع سمارة الرقم 12 تجزئة تريفة

63622 - السعيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
القادر  عبد  طلحوي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
القادر  عبد  طلحوي  السيد 
فيال  صالح  حميد  تجزئة  عنوانه)ا( 

رقم 6  63622 السعيدية  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
القادر  عبد  طلحوي  السيد 
فيال  صالح  حميد  تجزئة  عنوانه)ا( 

رقم 6 ا 63622 السعيدية  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

))2) تحت رقم ))2)/398.

185I

AUDICOF GROUP

STE MOULIM GROUP
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,(36
 bd ghandi, 3 ème étage, N°9
Casablanca ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
STE MOULIM GROUP شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
او رف ليهودي الصويرية، املنطقة 
الصناعية، أسفي - 5)462 أسفي 

املغرب - 5)462 أسفي املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(955

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOULIM GROUP
 Holding  : غرض الشركة بإيجاز 

.financier
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنطقة  الصويرية،  ليهودي  او رف 
أسفي   462(5  - أسفي  الصناعية، 

املغرب - 5)462 أسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
52.222.222) درهم، مقسم كالتالي:
  : موليم  امل يد  عبد  السيد 
522.222.) حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
موليم  امل يد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( فييال موليم، طريق سيدي 
بوزيد، منطقة سيدي بوزيد، أسفي 
5)462 .أسفي املغرب 5)462 أسفي 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
موليم  امل يد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( فييال موليم، طريق سيدي 
بوزيد، منطقة سيدي بوزيد، أسفي 
5)462 .أسفي املغرب 5)462 أسفي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

))2) تحت رقم -.

186I

FIDUNION-MAROC

 HAFA LUBRIFIANTS
MAROC

إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 HAFA LUBRIFIANTS MAROC

«شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد»

 BE( لعنوان مقرها االجتماعي: محل

et BE3, النوالة ), طريق الرباط, 

عين السبع - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.3843(7

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
رفع رأسمال الشركة من 100.000,00 

درهم إلى 3.309.000,00 درهم

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

الشركة  رأسمال  خفض  مايلي: 

إلى  درهم   3.309.000,00 من 

1.000.000,00 درهم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

DISOIL تغيير تسمية الشركة إلى

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة لإعتماد النظام 

األسا�سي او ديد للشركة 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832796.

187I

MAIROUCHE FISC

SOCOSEHA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

155 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االلل رقم 23 كلميم ، 

81222، كلميم املغرب

SOCOSEHA شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طانطان جي امحيريش  - 81222 

كلميم املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4(37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   19

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCOSEHA

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لقود.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 81222  - امحيريش   جي  طانطان 

كلميم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.622)1.8 درهم، مقسم كالتالي:

 76(   : اعزيزة ح وجي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 76(   : ح وجي  تورية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 76(   : جميلة ح وجي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 76(   : السيدة عائشة ح وجي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 76(   : البتول ح وجي  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.5(4   : السيد اوحسن ح وجي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.5(4   : السيد محمد ح وجي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.5(4   : السيد مولود ح وجي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 759   : السيدة البكرفالي عزيزة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

ح وجي  الفتاح  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.386   :

للحصة .

ح وجي  العزيز  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.386   :

للحصة .

السيد محمد املصطفى ح وجي 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.386   :

للحصة .

 693   : ح وجي  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة منة عمراني :  759 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 1.386   : السيد ابراهيم ح وجي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 693   : ح وجي  فوزية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد اوحسين ح وجي :  1.386 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة اعزيزة ح وجي عنوانه)ا( 

العيون 72222 العيون املغرب.

السيدة تورية ح وجي عنوانه)ا( 

العيون 72222 العيون املغرب.

السيدة جميلة ح وجي عنوانه)ا( 

العيون 72222 العيون املغرب.

السيدة عائشة ح وجي عنوانه)ا( 

العيون 72222 العيون املغرب.

السيدة البتول ح وجي عنوانه)ا( 

العيون 72222 العيون املغرب.

السيد اوحسن ح وجي عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب.
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السيد محمد ح وجي عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب.

السيد مولود ح وجي عنوانه)ا( 

العيون 72222 العيون املغرب.

عزيزة  البكرفالي  السيدة 

كلميم   81222 كلميم  عنوانه)ا( 

املغرب.

ح وجي  الفتاح  عبد  السيد 

العيون   72222 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.

ح وجي  العزيز  عبد  السيد 

كلميم   81222 كلميم  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد محمد املصطفى ح وجي 

كلميم   81222 كلميم  عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  ح وجي  ليلى  السيدة 

كلميم 81222 كلميم املغرب.

عنوانه)ا(  عمراني  منة  السيدة 

العيون 72222 العيون املغرب.

السيد ابراهيم ح وجي عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب.

السيدة فوزية ح وجي عنوانه)ا( 

العيون 72222 العيون املغرب.

السيد اوحسين ح وجي عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

ح وجي  الفتاح  عبد  السيد 

العيون   72222 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (5 بتاريخ  بكلميم   االبتدائية 

))2) تحت رقم ))2)/199.

188I

FIDUNION-MAROC

DISOIL
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DISOIL «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد»

 BE( لعنوان مقرها االجتماعي: محل

et BE3, النوالة ), طريق الرباط, 

عين السبع - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.3843(7

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   (1 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الشركة HOLDYS ل 12.222 

حصة   12.222 أصل  من  حصة 

الشركة  لفائدة   DISOIL الشركة 

 COMANER DISTRIBUTION

بتاريخ 1) يونيو ))2)

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة املسير جوليان هو

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

كمسير  كوهن  مونير  السيد  تعيين 

جديد للشركة

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة لإعتماد النظام 

األسا�سي او ديد للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832811.

189I

FIDUNA

 ماجيك سكن
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

 ماجيك سكن شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

1 إقامةأ ألين ) عين الشق الدار 

البيضاء - 2472) الدار البيضاء 

املغر ب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.16(717

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يونيو   17 املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد  ماجيك سكن  مبلغ 

رأسمالها 100.000,00 درهم لعنوان 

إقامةأ   1 26 شارع  مقرها اإلجتماعي 

 - البيضاء  الدار  الشق  عين   ( ألين 

2472) الدار البيضاء املغر ب نتيجة 

ل : تصفية الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الشق  عين   ( رقم   1 زنقة   ( عليين 

البيضاء   الدار   (2472  - البيضاء 

املغر ب. 

ل عين:

ل  شهيد  الهادي   عبد  السيد)ة( 

 1 زنقة   ( عليين  تجزئة  عنوانه)ا( 

 (2472 البيضاء  الشق  عين   ( رقم 

)ة(  املغر ب كمصفي  الدار البيضاء  

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 87)832.

192I

ديوان األستادة لئام الدحالي موثقة بطنجة

MIROA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستادة لئام الدحالي موثقة 

بطنجة

92،شارع ابن تاشفين اقامة املنارة 

الطابق األلل الشقة )5 طنجة، 

92222، طنجة املغرب

MIROA شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )1 

خالد ابن الوليد الطابق 3 رقم 8 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8899

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIROA

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الزراعية.

إنتاج املنتجات الزراعية لتجهيزها 

جميع  لكذلك  لتصديرها  لتعبئتها 

العمليات التي لها عالقة مباشرة أل 

غير مباشرة باملنتجات الفالحية

الزراعية  املنتجات  تجهيز   -

لالتصدير.

- تمييز البذلر ل/أل النباتات.
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- التجارة الدللية بجميع أشكالها، 

لالتمثيل  لالتصدير  لاالستيراد 

لالشحن لالسمسرة، في جميع املواد 

أل املنتجات أل السلع الفالحية.

.

 1( رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 -  8 رقم   3 خالد ابن الوليد الطابق 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

300.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد املكي عبداللي معن :  322 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

معن  عبداللي  املكي  السيد 

عنوانه)ا( زنقة ابن زيدلن اقامة زليل 

طنجة   92222  34 شقة   6 الطابق 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد ليك فو عنوانه)ا( زالية ابن 

باريس  اقامة  الذهبي  لمنصور  البنا 

شقة 18 14222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 7243.

191I

CSTA

EVERK2
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CSTA

 OULFA LOT 60GROUPE 1

 IMMEUBLE 3 RUE 120 2EME

 ETAGE N°2  CASABLANCA

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

)EVERK شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) ممر 

مرس السلطان الشقة 23 الطابق 

21 الدار البيضاء - 2226)  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVERK(

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة.

ممر   (6  : عنوان املقر االجتماعي 

الطابق   23 الشقة  السلطان  مرس 

الدار    (2226  - البيضاء  الدار   21

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حرمات  الصادق  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   (.522   :

للحصة .

 (.522   : بونوار  خالد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

حرمات  الصادق  عبد  السيد 

ايت   ( تعينيت  دلار  عنوانه)ا( 

 ((222 ماجضن لاللى دائرة للتانة 

ازيالل املغرب.

السيد خالد بونوار عنوانه)ا( دلار 

تعنيت II ايت ماجضن للتانة 222)) 

ازيالل املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

حرمات  الصادق  عبد  السيد 

ايت   ( تعينيت  دلار  عنوانه)ا( 

 ((222 ماجضن لاللى دائرة للتانة 

ازيالل املغرب

السيد خالد بونوار عنوانه)ا( دلار 

تعنيت II ايت ماجضن للتانة 222)) 

ازيالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم -.

19(I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

COSMETICS MY-HYN
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

COSMETICS MY-HYN شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

1 تجزئة وحبابي دكارات فاس. - 

3222 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.67(65

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 11 أبريل ))2) تم  تحويل  

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

تجزئة وحبابي دكارات   1 «متجر رقم 

إلى  املغرب»  فاس   3222  - فاس. 

شارع يوسف   37 «اقامة معاد رقم 

 3222  - ابن تاشفين لاد فاس,فاس 

فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 283).

193I

INFOPLUME

TRANSPORT DIOUF
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

149 شارع محمد اوخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 92222، طنجة 

املغرب

TRANSPORT DIOUF «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: ))  شارع 

باريس - 92222 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.17841

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   (2(( ماي   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بيع  الى  الشركة  نشاط  تغيير  مايلي: 

لالتجهيزات  لاالثاث  املكتبي  االثاث 

املكتبية لاالستيراد لالتصدير ل شراء 

لاوحاسوبية  التقنية  املعدات  لبيع 

لالبرمجيات لالتجارة بشكل عام

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 MEUBLE الى  الشركة  اسم  تغيير 

 DIOUF

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

MEUBLE DIOUF اسم الشركة الى

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

بيع  الى  الشركة  نشاط  مايلي:  

لالتجهيزات  لاالثاث  املكتبي  االثاث 

املكتبية لاالستيراد لالتصدير ل شراء 

لاوحاسوبية  التقنية  املعدات  لبيع 

لالبرمجيات لالتجارة بشكل عام

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55542).

194I
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 Société FELHINE »
SERVICES » S.A.R.L. AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV «D»  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

 Société FELHINE SERVICES » »
S.A.R.L. AU شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 45 شارع 

فرنسا شقة 8 اكدال - 12292 
الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
161515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   ((
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 »  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Société FELHINE SERVICES »

.S.A.R.L. AU
-شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع لتصنيع األثاث  لاملفرلشات ؛
-اشغال متنوعة.

45 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 12292  - اكدال   8 شقة  فرنسا 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
املصطفى شعباني  موالي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

املصطفى شعباني  موالي  السيد 

عنوانه)ا( 137 عمارة 6 تجزئة اوحمد 

تمارة   1(222 عتيق   عين  بلوك) 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

املصطفى شعباني  موالي  السيد 

عنوانه)ا( 137 عمارة 6 تجزئة اوحمد 

تمارة   1(222 عتيق  عين  بلوك) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 56)6)1.

195I

FIDUCIAIRE DIDI

 SOCIETE NORTH GREEN

OIL SARL/AU
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000

لجدة املغرب

 SOCIETE NORTH GREEN OIL

SARL/AU شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الدرفوفي عمارة 113 الطابق الرابع 

الشقة 3) لجدة - 62222 لجدة 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

39519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   14

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE NORTH GREEN OIL

.SARL/AU

-محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمة للسيارات

-االستراد ل التصدير

-مفالض.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرابع  الطابق   113 الدرفوفي عمارة 

لجدة   62222  - لجدة   (3 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : هشام  السهلي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  السهلي  السيد 

بوعرفة  الراشيدية  زنقة   (1 رقم 

22)61 بوعرفة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هشام  السهلي  السيد 

بوعرفة  الراشيدية  زنقة   (1 رقم 

22)61 بوعرفة املغرب

السيد ديدي نور الدين عنوانه)ا( 

65 زنقة د) طريق عوينة السراق حي 

السالم تجزئة بلحسين لجدة 62222 

لجدة املغرب

عنوانه)ا(  رقني  شكري  السيد 

لجدة   31 الرقم   ( اوحسن  شارع 

62222 لجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   15 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1827.

196I

ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس» ش.ح.م.م

XTREME RACING
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس» 
ش.ح.م.م

13، زنقة لاد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 12292، الرباط املغرب
XTREME RACING شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

يعقوب املنصور، شارع امل د، الحي 
الصناعي، رقم 2) - 2)121 الرباط 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1(722

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 12.222» أي من  درهم»   152.222»
عن  درهم»   162.222» إلى  درهم» 
ديون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار ل املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 17)6)1.

197I

ANDERSEN CONSULTING

 CAPVALUE CONSULTING
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 CAPVALUE CONSULTING SARL
AU شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
)في طور التصفية(
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لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الرأس األسود تجزئة رمال ب) 
املكتب رقم 3 مرتيل - 93222 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.17167

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 CAPVALUE الوحيد  الشريك  حات 
مبلغ    CONSULTING SARL AU
لعنوان  درهم   52.222 رأسمالها 
الرأس  طريق  اإلجتماعي  مقرها 
األسود تجزئة رمال ب) املكتب رقم 3 
مرتيل - 93222 تطوان املغرب نتيجة 

ل : توقف نشاط الشركة.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
ب)  رمال  تجزئة  األسود  الرأس 
املكتب رقم 3 مرتيل - 92222 طنجة 

املغرب. 
ل عين:

ل  املخلوفي  مصطفى   السيد)ة( 
 67222 سان بطرسبورج  عنوانه)ا( 
سان بطرسبورج فرنسا كمصفي )ة( 

للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ل محل تبليغ العقود ل الوثائق 
الرأس  طريق   : بالتصفية  املتعلقة 
املكتب رقم  األسود تجزئة رمال ب) 

3 مرتيل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   32 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

))2) تحت رقم 1498.
198I

ANDERSEN CONSULTING

BATIDET SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

BATIDET SARL AU شركة حات 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد)في طور التصفية(
 84 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
-) شقة رقم  طابق   - شارع بوعرقية 

5 - 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.71331

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
 BATIDET SARL الوحيد  الشريك 
درهم   122.222 مبلغ رأسمالها    AU
شارع   84 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
 -  5 رقم  شقة   (- طابق   - بوعرقية 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92222

توقف نشاط الشركة.
ل حدد مقر التصفية ب بني مكادة 
زنقة فلوريال رقم 5 - 92222 طنجة 

املغرب. 
ل عين:

ل  بلوش  اوحسن   السيد)ة( 
فلوريال  زنقة  مكادة  بني  عنوانه)ا( 
رقم 5 92222 طنجة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

بني مكادة زنقة فلوريال رقم 5
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55465).
199I

ACSERIS Expert-comptable

 MUNDIAL SERVICES
PACKAGES

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah (2
 Rés Yasmine n°14 ، 90000،

TANGER Maroc

 MUNDIAL SERVICES

PACKAGES شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط كم 5 تجزئة كريمة 3 رقم 12 

- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(6815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   24

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MUNDIALSERVICESPACKAGES

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري للبضائع وحساب الغير....

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرباط كم 5 تجزئة كريمة 3 رقم 12 

- 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد عادل العمرالي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عادل العمرالي عنوانه)ا( 
أرخبيل  إقامة   بالل  زنقة   6 رقم 
طنجة   92222   48 رقم   7 الطابق 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عادل العمرالي عنوانه)ا( 
أرخبيل  إقامة   بالل  زنقة   6 رقم 
طنجة   92222   48 رقم   7 الطابق 

املغرب.

حبيبي  اطريباق  محمد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة القاعة رقم 4 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (8 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 3794.

(22I

CAM

LINAZI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAM

 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

LINAZI شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 71) 

الزنقة 17 اوحسنية 1 - 8812) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINAZI
-مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات  طريق  عن  البضائع  نقل 

التي تتسالى حمولتها املعتمدة أل تزيد 

 - النقل املحلي -
ً
عن 15 طنا

نقل البضائع الوطنية لالدللية   -

نيابة عن الغير.
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 (71  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 (8812  -  1 اوحسنية   17 الزنقة 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

همو  ايت  العزيز  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

همو  ايت  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي الكناني رقم 77 8812) 

املحمدية املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

همو  ايت  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي الكناني رقم 77 8812) 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 1338.

(21I

soreno consulting

 BEST CONCEPT & 
BUILDING  SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

soreno consulting

13  زنقة  او ز للي  البلدية ، 

2722)، البيضاء املغرب

 Best concept & building  SARL 

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 144 شارع 

محمد اسميحة إقامة جوهرة محمد 

اسميحة الطابق 6 رقم 35 ا لدار 

البيضاء  - )612) ا لدار البيضاء   

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   32

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Best   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.concept & building  SARL

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

• املفهوم لالتصميم.

تقديم املشورة بشأن الهندسة   •

لالتخطيط  الداخلية  املعمارية 
لالديكور  املساحات  لتصميم 
الداخلي. تصميم األثاث لالتجهيزات 
تنفيذ  متابعة  ؛  الطلب  حسب 
إعادة   - شراء  او مالية.  التوصيات 
بيع األثاث لاإلكسسوارات الزخرفية.

• الديكور الداخلي لالتصميم.
اإلنجازات لاملشورة في الديكور   •
املباني  لتجديد  لتطوير   ، الداخلي 
أعمال  لجميع   ، لاملهنيين  لألفراد 
 ، )الدهانات  الداخلي  التجديد 
لاو ص لأغطية او دران   ، لالطالء 
املزخرفة ، لتركيب األرضيات الناعمة 

لالصلبة ، لما إلى حلك( ؛
لبيع املفرلشات بأنواعها  شراء   •
لالديكور الداخلي لأي عنصر زخرفي

لالهندسة  الصحي  الصرف   •
املدنية.

لإعادة بيع جميع األثاث  شراء   •
لاألثاث املكتبي.

لاألعمال  التطوير  أعمال   •
املتنوعة لتقديم اوخدمات.

األشياء  جميع  لبيع  شراء   •
استكمال  في  املستخدمة  لامللحقات 
لجميع اإلكسسوارات  تشييد املبنى. 
شبابيك   - أبواب   - )ديكور  لاآلليات 
أثاث لإكسسوارات   - حنفيات ماء   -

اوحمامات ... إوخ(
• لبصورة أعم ، جميع املعامالت 
لاملالية  لالصناعية  التجارية 
املتعلقة  املنقولة  لغير  لاملنقولة 
بشكل مباشر أل غير مباشر باألشياء 
املذكورة أعاله أل التي من شأنها تعزيز 

اإلنجاز لالتطوير.

عنوان املقر االجتماعي : 144 شارع 
محمد اسميحة إقامة جوهرة محمد 
لدار  ا   35 رقم   6 الطابق  اسميحة 
البيضاء    لدار  ا   (612(  - البيضاء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام مذكور :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : مطاللي  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مذكور  هشام  السيد 
الرجاء  إقامة  الوقت  أبو  زنقة   95
لدار  ا   (2622  53 شقة   5 طابق 

البيضاء   املغرب.
السيدة بشرى مطاللي عنوانه)ا( 
 12 3 رقم  درب موالي الشريف زنقة 
الحي املحمدي 2572) ا لدار البيضاء   

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مذكور  هشام  السيد 
الرجاء  إقامة  الوقت  أبو  زنقة   95
لدار  ا   (2622  53 شقة   5 طابق 

البيضاء   املغرب
السيدة بشرى مطاللي عنوانه)ا( 
 12 3 رقم  درب موالي الشريف زنقة 
الحي املحمدي 2572) ا لدار البيضاء   

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 548169.
(2(I

ACO CONSULTING

LUXURY AUTO SPA
إعالن متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,72
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
LUXURY AUTO SPA «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»

محل  االجتماعي:  مقرها  لعنوان 

شارع بطل محمد بن    -  54/58 رقم 

الدار   -  - الصخور السوداء    - مكي 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.414987

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( أبريل   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

هبة حصص اجتماعية

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
القانون  تحيين  تم  رقم  بند 

على  ينص  الذي  للشركة:  األسا�سي 

األسا�سي  القانون  تحيين  تم  مايلي: 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832344.

(23I

ste cofiguer sarl

STE BELYAZID TRAVAUX
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE BELYAZID TRAVAUX شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي رقم 62 

زنقة امام مالك صندلق البريد 

2)7 جرسيف  - 35122 جرسيف 

املغرب.

تقليص هدف الشركة
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رقم التقييد في الس ل التجاري 939
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم حذف   (2(( يونيو   16 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

اوحالي :
-األشغال الغابوية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/1351.
(24I

HOLPAG

AGRO BETACH
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE D‘EL

 JADIDA LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

AGRO BETACH شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 
اكرلبوليس الحي الصناعي 

 I.S 1.1 - 50070 اكرلبوليس
مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
54917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(1 يوليوز   (2
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BETACH
النشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصناعي  الحي  اكرلبوليس 
اكرلبوليس I.S 1.1 - 52272 مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

كواال  العقارية  الشركة  الشركة 

 99.922 999 حصة بقيمة    : صارل 

درهم للحصة .

السيد عبد العالي العلج :  1 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

كواال  العقارية  الشركة  الشركة 

 12.522 متر  كيلو  عنوانه)ا(  صارل 

 (2(32 ا  طريق او ديدة ليساسفة 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد عبد العالي العلج عنوانه)ا( 

تجزئة اريج رقم 8، كاليفورنيا 2152) 

الدارالبيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العالي العلج عنوانه)ا( 

تجزئة اريج رقم 8، كاليفورنيا 2152) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمكناس  بتاريخ - تحت رقم 

205I

HOLPAG

 IDEAL COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL COMPAGNY

إعالن متعدد القرارات

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE D‘EL

 JADIDA LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

 IDEAL COMMERCIAL AND

 INDUSTRIAL COMPAGNY

«شركة حات املسؤللية املحدلدة»

 KM :لعنوان مقرها االجتماعي

 10.500 ROUTE D‘EL JADIDA

 LISSASFA KM 10.500 ROUTE

 D‘EL JADIDA LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.5(3(97

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(1 يونيو   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة عقارية مدنية الى شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
من  الشركة  تسمية  تغيير  مايلي: 
الى  مدنية  «شركة  حمزة  «اوحاج 
 I»»DEAL COMMERCIAL AND»

INDUSTRIAL COMPAGNY
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  مسيري  جميع  استقالة 
محمد  السيد  جديد  مسير  لتعيين 

العلج
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحيين النظام االسا�سي للشركة لفقا 

لقانون رقم 5-96
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
االسا�سي  النظام  على  املصادقة 

او ديد للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم تحيين النظام االسا�سي 
مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 

تحيين النظام االسا�سي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 1)2) تحت رقم 821376.
(26I

Maitre Idriss el khatib

IMMOBILIERE PROMQODS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 IMMOBILIERE PROMQODS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
املنضري شارع ازرل امللك املسمى 

اوخير ) الرسم العقاري 1281)19/1 
- 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31887

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   2(

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIERE PROMQODS

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء الكراء االنعاش العقاري.

سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسمى  امللك  ازرل  شارع  املنضري 

اوخير ) الرسم العقاري 1281/19)1 

- 93222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

5.222.222) درهم، مقسم كالتالي:

 5(52  : توفيق  اوخالدي  السيد 

بقيمة 1.222 درهم.

 522  : امبارك   السحتا  السيد 

بقيمة 1.222 درهم.

 1(22 السيد اوخراز عالء الدين : 

بقيمة 1.222 درهم.

 (522  : مونية  زيادي  السيدة 

بقيمة 1.222 درهم.

 : امل يد  عبد  اوخدادي  السيد 

1222 بقيمة 1.222 درهم.

 1152  : السيد بن سيعمار نوفل 

بقيمة 1.222 درهم.

السيد عبداللوي ابراهيم : 222) 

بقيمة 1.222 درهم.

 1(22  : محمد  مركعي  السيد 

بقيمة 1.222 درهم.

السيدة القزطيطي سلوى  : 522) 

بقيمة 1.222 درهم.

 1222  : ملياء   الرايض  السيدة 

بقيمة 1.222 درهم.

السيد  ملزلري حسن  : 622 بقيمة 

1.222 درهم.
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السيد  ابريد جمال الدين : 522) 

بقيمة 1.222 درهم.

 : الفهري  الفا�سي  هانئ  السيد 

522) بقيمة 1.222 درهم.

 552  : ابن ع يبة منى   السيدة 

بقيمة 1.222 درهم.

السيدة ابو جراد ثريا : 552 بقيمة 

1.222 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد اوخالدي توفيق عنوانه)ا( 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

السيد السحتا امبارك  عنوانه)ا( 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

الدين  عالء  اوخراز  السيد 

تطوان   93222 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  مونية  زيادي  السيدة 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

امل يد  عبد  اوخدادي  السيد 

تطوان   93222 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد بن سيعمار نوفل عنوانه)ا( 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

ابراهيم  عبداللوي  السيد 

تطوان   93222 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  مركعي  السيد 

تطوان 93222 تطوان املغرب.
سلوى   القزطيطي  السيدة 

تطوان   93222 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب.

عنوانه)ا(  ملياء   الرايض  السيدة 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  ملزلري حسن   السيد  

تطوان 93222 تطوان املغرب.

الدين  جمال  ابريد  السيد  

تطوان   93222 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب.
الفهري  الفا�سي  هانئ  السيد 

تطوان   93222 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيدة ابن ع يبة منى  عنوانه)ا( 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  ثريا  جراد  ابو  السيدة 
تطوان 93222 تطوان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد اوخالدي توفيق عنوانه)ا( 
تطوان 93222 تطوان املغرب

عنوانه)ا(  مونية  زيادي  السيدة 
تطوان 93222 تطوان املغرب

الدين  جمال  ابريد  السيد  
تطوان   93222 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

))2) تحت رقم 1553.

(27I

RZ CONSEIL

RESIDENCE AL WISSAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تغيير تسمية الشركة

RZ CONSEIL
 8(RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE I 3ème ETG
 N°13 PALMIERS 82RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème ETG N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340 املغرب

RESIDENCE AL WISSAL شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها االجتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 
5 شقة )) النخيل  - 2342) 

الدارالبيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
39(857

 بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(( يونيو   32 املؤرخ في 
 RESIDENCE» من  الشركة  تسمية 
 LES» إلى   «AL WISSAL
 «FRIGORIFIQUES DE VICTORIA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832536.

(28I

RZ CONSEIL

RESIDENCE AL WISSAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

RZ CONSEIL
 8(RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE I 3ème ETG
 N°13 PALMIERS 82RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème ETG N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340 املغرب

RESIDENCE AL WISSAL شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 شقة )) النخيل - 2342) 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.39(857

العام  او مع  بمقت�سى 
يونيو   32 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2((
درهم»   7.(38.222» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   3.(6(.222» من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   12.522.222»

تقديم حصص نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832536.
(29I

Suby Import Plus

سوبي إمبورت بلوس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Suby Import Plus
 Hay Salam Ext 1 Sidi Said ، 398

50040، Meknes Maroc
سوبي إمبورت بلوس شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 398 حي 
السالم التوسيع 1 سيدي سعيد - 

52242 مكناس  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

سوبي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

إمبورت بلوس.

غرض الشركة بإيجاز : اإلستيراد.

حي   398  : عنوان املقر االجتماعي 

 - سيدي سعيد   1 التوسيع  السالم 

52242 مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صابحي  أمين  السيد 

سيدي   1 التوسيع  حي السالم   398

سعيد 52242 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  صابحي  أمين  السيد 

سيدي   1 التوسيع  حي السالم   398

سعيد 52242 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم )48).

(12I
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ابراهيم بن عمر

أملاز بردس
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ابراهيم بن عمر

ليساسفة تجزئة اوخزامى عمارة51 

شقة 3 البيضاء ، 62)2)، الدار 

البيضاء املغرب

أملاز بردس  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عثمان 1/1،متجربالطابق االر�سي 

رقم 1ـ1أ الكائنة بالبيضاء ليساسفة. 

- )3)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5491(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أملاز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بردس .

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لمطعم للماكوالت لاملشرلبات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االر�سي  1/1،متجربالطابق  عثمان 

رقم 1ـ1أ الكائنة بالبيضاء ليساسفة. 

- )3)2) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (22   : عمر  بن  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 2.222) درهم للحصة .

 122   : عمر  بن  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 12.222 درهم للحصة .

السيد دالد بن عمر :  122 حصة 

بقيمة 12.222 درهم للحصة .

 122   : السيد اسماعيل بن عمر 
حصة بقيمة 12.222 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد ابراهيم بن عمر عنوانه)ا( 
عمارة  اوخزامة  تجزئة  ليساسفة 
الدار   (2192 البيضاء.   3 شقة   51

البيضاء املغرب.
السيد  يوسف بن عمر عنوانه)ا( 
تجزئة االمل رقم 35 السوالم برشيد 

)642) الدار البيضاء املغرب.
السيد دالد بن عمر عنوانه)ا( 35 
الدار   (642( تجزئة االمل السوالم 

البيضاء املغرب.
عمر  بن  اسماعيل  السيد 
تجزئة االمل السوالم   35 عنوانه)ا( 
برشيد  )642) الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم بن عمر عنوانه)ا( 
عمارة  اوخزامة  تجزئة  ليساسفة 
الدار   (2192 البيضاء.   3 شقة   51

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 36)3).
(11I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

ASAAD ELEVAGE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF
 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
ASAAD ELEVAGE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار لكباال 

دلادات كزلال - 46222 اسفي 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (7
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASAAD ELEVAGE
ل  تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق جميع انواع املوا�سي
¨جميع االشغال الفالحية ل الري.

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
لكباال دلادات كزلال - 46222 اسفي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : اسعد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اسعد  محمد  السيد 
الرياض   حي   11 بلوك   1(9 رقم 

46222 اسفي املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اسعد  محمد  السيد 
الرياض  حي   11 بلوك   1(9 رقم 

46222 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   2( بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

))2) تحت رقم -.
(1(I

COMICONE

ECLAIR-3A
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
ECLAIR-3A شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي للبناية الكائنة برقم 38، 

تجزئة ليسالم البساتين  - 2)522 
مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.44317

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايت  )ة( عبد هللا    تفويت السيد 
72) حصة اجتماعية من أصل  علي 
342 حصة لفائدة  السيد )ة( موالي 
ادريس  ايت وحسن  بتاريخ 16 يونيو 

.(2((
ايت  )ة( عبد هللا    تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   72 علي 
342 حصة لفائدة  السيد )ة( اقجعي 

يوسف بتاريخ 16 يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 597).
(13I

COMICONE

ECLAIR-3A
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 
52222، مكناس املغرب

ECLAIR-3A شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35، 
كراج رقم 41، سراميطا 4، سباتا  - 

52262 مكناس  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.44317

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
سراميطا   ،41 كراج رقم   ،35 «رقم 
4، سباتا  - 52262 مكناس  املغرب» 
الكائنة  للبناية  السفلي  «الطابق  إلى 

38، تجزئة ليسالم البساتين  -  برقم 

2)522 مكناس  املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 597).
(14I

COMICONE

ECLAIR-3A
شركة حات املسؤللية املحدلدة

توسيع نشاط الشركة 

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
ECLAIR-3A شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي الطابق 
السفلي للبناية الكائنة برقم 38، 
تجزئة ليسالم البساتين - 2)522 

مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.44317

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   16 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي :
بيع مواد البناء بالتقسيط .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 597).
(15I

jilovta sarl

STE GREENWEELZ
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE GREENWEELZ  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس  

حدائق الشرق عمارة ا ستوديو ا 
429 طابق 4 لجدة   - 62222 لجدة 

املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3(513

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( أبريل   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«622.222 درهم» أي من «122.222 
عن  درهم»   722.222» إلى  درهم» 
طريق :  رفع القيمة اإلسمية لألسهم 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1432.
(16I

ضومين عاللي

الفيليال دو ديستريبيسون
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص
الفيليال دل ديستريبيسون

15، مارينا سانتر1 شارع عالل بن 
عبد هللا الزرقطوني ، 2242)، 

الدارالبيضاء املغرب
الفيليال دل ديستريبيسون شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 15، مارينا 

سانتر1 شارع عالل بن عبد هللا 
الزرقطوني  - 2242) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3256(3

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حديد تافياللت 
)6 حصة اجتماعية من أصل 32).6 
حصة لفائدة  السيد )ة( جوريد أكت 

بتاريخ 31 ماي ))2).
العالي   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
)6 حصة اجتماعية من أصل  عاللي 
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   6.(31

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).
العالي   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
عاللي 186 حصة اجتماعية من أصل 

18.691 حصة لفائدة  السيد )ة( أملا 
بول بتاريخ 31 ماي ))2).

تفويت السيد )ة( هبة  عاللي 4)1 
 1(.461 حصة اجتماعية من أصل 
بول  أملا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بتاريخ 31 ماي ))2).
تفويت السيد )ة( خالد عاللي 49) 
 (4.9(( حصة اجتماعية من أصل 
حصة لفائدة  السيد )ة( جوريد أكت 

بتاريخ 31 ماي ))2).
عاللي  يونس  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (49
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (4.9((

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3116).

(17I

MANAGEX

PLAZA MEDIC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي اوحسني 

بركان ، 62322، بركان املغرب
PLAZA MEDIC  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 3 الطابق الثاني شارع محمد 
اوخامس عمارة مدران  - 63322 

بركان  املغرب 
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

8619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PLAZA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. MEDIC

ل  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ; املنتجات شبه الصيدالنية  انتاج  

االستيراد ل التصدير .

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد  شارع  الثاني  الطابق   3 رقم 

 63322  - مدران   عمارة  اوخامس 

بركان  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   77   : السيد عواج خالد  

بقيمة 122 درهم للحصة .

77 حصة    : السيد زالي بوزيان  

بقيمة 122 درهم للحصة .

 76   : السيد مومني مرلان نزيه  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد بن زرار مرلان  :  77 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة طاهري احالم  :  77 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عكيف عادل  :  77 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

77 حصة  السيد املاحي منعيم  :  

بقيمة 122 درهم للحصة .

 77   : محمد  الطاهري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 77   : السيد شايب عبد الصمد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد بوزياني منعيد  :  77 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة شوراق هند  :  77 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة دالدي حياة  :  77 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

حصة   77   : احمد   تاج  السيد 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عواج خالد  عنوانه)ا( رقم 

 63322 الليمون   حي  مالكا  زنقة   1

بركان  املغرب .
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عنوانه)ا(  زالي   بوزيان  السيد 
زنقة اشتودكارت حي الليمون    5 رقم 

63322 بركان  املغرب .
نزيه   مرلان  مومني  السيد 
الثاني  اوحسن  شارع  عنوانه)ا( 

السعيدية  63322 بركان  املغرب .
عنوانه)ا(  السيد بن زرار مرلان  
 19 شارع عبد الكريم اوخطابي رقم 

حي الكرم  63322 بركان  املغرب .
السيدة طاهري احالم  عنوانه)ا( 
النهضة   حي   26 رقم  الكابون  زنقة 

63322 بركان  املغرب .
عنوانه)ا(  عادل   عكيف  السيد 
النهضة   حي  الكابون  زنقة   26 رقم 

63322 بركان  املغرب .
عنوانه)ا(  منعيم   املاحي  السيد 
الليمون   حي  مصر  زنقة   4( رقم 

63322 بركان  املغرب .
السيد الطاهري محمد  عنوانه)ا( 
دلار سيدي حصحاص مداغ  63322 

بركان  املغرب .
الصمد   عبد  شايب  السيد 
31 شارع عبد الكريم  رقم  عنوانه)ا( 
بركان    63322 الكرم   حي  اوخطابي 

املغرب .
عنوانه)ا(  السيد بوزياني منعيم  
الليمون   حي  النمسا  زنقة   (4 رقم 

63322 بركان  املغرب .
عنوانه)ا(  هند   السيدة شوراق 
السعيدية   هللا  عبد  موالي  شارع 

63322 بركان  املغرب .
عنوانه)ا(  حياة   دالدي  السيدة 
رقم 25 زنقة اشتودكارت حي اللبمون  

63322 بركان  املغرب .
حي  عنوانه)ا(  السيد تاج احمد  
 62222   1( النصر زنقة انوال رقم 

لجدة  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
نزيه   مرلان  مومني  السيد 
الثاني  اوحسن  شارع  عنوانه)ا( 

السعيدية  63322 بركان  املغرب 
حي  عنوانه)ا(  السيد تاج احمد  
 62222   1( النصر زنقة انوال رقم 

لجدة  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

))2) تحت رقم ))2)/399.

(18I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

IMPERIUM HOLDING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندلق البريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

IMPERIUM HOLDING  شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 89/ 89 

مكرر الحي الصناعي ازلي صندلق 

البريد 588 - 42222 مراكش املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.517(7

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7) يونيو ))2) تم اإلعالم 

البرلدي  املصطفى  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  ل 

يونيو   29 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

))2) بالشكل األتي :

السيد)ة( لطيفة جدي  ،  37.625 

حصة .

السيد)ة( أمين عباس  البارلدي ،  

647.)5 حصة .

البرلدي،   محمد  السيد)ة( 

647.)5 حصة .

البرلدي،   حمزة  السيد)ة( 

647.)5 حصة .

  ، البرلدي  عثمان  السيد)ة( 

647.)5 حصة .

البرلدي،   جعفر  السيد)ة( 

647.)5 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم )13759.

(19I

TARGET PARTNERS

 ANFA INTERNATIONAL

PURCHASE CENTER
إعالن متعدد القرارات

TARGET PARTNERS

 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca

Maroc

 ANFA INTERNATIONAL

PURCHASE CENTER «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: 23 زنقة 

أيت لرير،شارع موالي يوسف - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.457153

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   (2(( ماي   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: يعلن الشركاء أنهم أخذلا علما 

بتحويالت األسهم التالية: قام السيد 

خمسمائة  بتحويل  جينك  كردلفا 

الشركة  في  له  سهما مملوك   )522(

قام  لعنايتي.  بدرالدين  السيد  إلى 

السيد سميح تونجيل بتحويل مائتين 

له في   
ً
مملوكا  

ً
سهما  )(52( لخمسين 

الشركة إلى السيد بدرالدين لعانيتي. 

قام السيد أسامة العسري بتحويل 

 
ً
 مملوكا

ً
مائتين لخمسين )52)( سهما

بدرالدين  السيد  إلى  الشركة  في  له 

لعانيتي.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

يقرر او مع العام تحويل الشركة من 

إلى  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

شريك لاحد بعد بيع األسهم املذكورة 

في القرار األلل.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسير اوحالي: السيد أسامة 

العسري ل تعيين مسير جديد: السيد 

بدر الدين لعانيتي.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
النظام األسا�سي لفق  تعديل  مايلي: 

القرارات الالحقة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 ، أدناه  املوقعين  بين  تشكيل  يتم 
إنشاؤها  تم  التي  األسهم  لأصحاب 
أدناه لتلك التي يمكن إنشاؤها الحًقا 
، لهي شركة حات مسؤللية محدلدة 
سيحكمها  لالتي  لاحد  شريك  مع 
فبراير   13 بتاريخ  5ـ96  القانون رقم 
عام  بشكل  الشركة  بشأن   1997
االسم لالشراكة املحدلدة لالشراكة 
حات  لالشركة  باألسهم  املحدلدة 
لاملشرلع  املحدلدة  املسؤللية 
املشترك ، كما تم استكمالها لتعديلها 
الصادر  4)ـ12  بموجب القانون رقم 
 (9 في  الصادر  1ـ11ـ39  رقم  بالظهير 
يونيو   ((  143(  ، الثانية  جمادى 
القانونية  األحكام  لجميع   )(211
بموجب   ، بها  املعمول  لالتنظيمية 
هذه القوانين. املوقع أدناه هو شريك 
لاحد ، لمع حلك ، يجوز له في أي لقت 
لفي   ، أكثر  أل  لاحد  شريك  إضافة 
هذه اوحالة يمكن استعادة الطبيعة 
أي  في  للشركة  املتعددة  الشخصية 

لقت.
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مايلي: يقوم املساهم الوحيد بتقديم 
يساهم  لهي:   ، نقًدا  املساهمات 
السيد بدر الدين لعانيتي في الشركة 
بمبلغ مائة ألف درهم )100،000.00 

درهم(.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
يبلغ رأس مال الشركة 100،000.00 
سهم   1222 إلى  لهي مقسمة  درهم. 
، مكتتب  122 درهم لكل منها  بقيمة 
بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  بها 
لمخصصة للسيد بدر الدين لعانيتي 
، املساهم النقدي لاملساهم الوحيد.

على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
الدين  بدر  السيد  سيتولى  مايلي: 
غير  لفترة  الشركة  إدارة  لعانيتي 
 ، الثالثة  األطراف  تجاه  محدلدة. 
خاصة  أل  عامة  إدارة  أي  لكذلك 
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ليمثل   ، االئتمان  و ميع مؤسسات 

، لله ألسع صالحيات  مسير الشركة 

بجميع  لإلزامها  باسمها  للتصرف 

األعمال لالعمليات التي تنطوي على 
لدلن  قيود  دلن   ، الشركة  غرض 

خاصة.  تبرير صالحيات  إلى  اوحاجة 

مسؤللة  الشركة  ستكون  لبالتالي 

قانوًنا عن جميع األعمال املتعلقة بها 

، بتوقيع السيد بدر الدين لعانيتي.

على  ينص  الذي   :46 رقم  بند 

الصالحيات  جميع  منح 
ُ
ت مايلي: 

أل  األصول  أل  الشحنات  وحاملي 

النسخ أل مقتطفات من املستندات 

من أجل تنفيذ جميع   ، التأسيسية 

عليها  ينص  التي  الشكلية  اإلجرأت 

فإن   ، حلك  إلى  باإلضافة  القانون. 

 ، املسير   ، السيد بدر الدين لعانيتي 

 بالتوقيع على اإلشعار 
ً
مخول صراحة

ليتم نشره في صحيفة مرخصة لتلقي 

او ريدة  لفي  القانونية  اإلشعارات 

الرسمية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 9358)8.

((2I

FIDUS FETHI

ED CONCEPT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

ED CONCEPT شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 

سيدي براهيم احفير - 63252 احفير 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5985

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 
 ED شركة حات املسؤللية املحدلدة 
 12.222 مبلغ رأسمالها    CONCEPT
 38 اإلجتماعي  درهم لعنوان مقرها 
 63252  - زنقة سيدي براهيم احفير 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  احفير 

لغياب النشاط التجاري .
38 زنقة  ل حدد مقر التصفية ب 
سيدي براهيم احفير - 63252 احفير 

املغرب. 
ل عين:

بنعلي  جبريل    جواد  السيد)ة( 
احفير   63252 فرنسا  عنوانه)ا(  ل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

))2) تحت رقم ))2)/397.
((1I

TARGET PARTNERS

CELICIOUS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

CELICIOUS شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
أنفا، زالية زنقة كلودلبرلفانس 
الطابق 9، شقة رقم ب 128 - 
2222) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   ((
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CELICIOUS
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزراعية  املنتجات  لمعاو ة لتوزيع 

لالغذائية؛
الزراعية  للمنتجات  الترليج 
لالغذائية استيراد لتصدير املنتجات 
الزراعية لالغذائية لاستيراد لتصدير 
املنتجات  السلع،  أنواع  جميع 

،البضائع ، اوحلول ، اوخدمات ؛
تشيغل مواقع التجارة اإللكترلنية 
 ، اإلنترنت  مواقع  لتشغيل  )تحرير 
نشر   ، اإلنترنت  عبر  بالتجزئة  البيع 
املحتوى اإللكترلني ، ...( املشاركة في 
رأس املال بجميع الوسائل لفي جميع 

أنواع األعمال أل الشركات ؛
املعامالت  جميع   ، عام  لبشكل 
التجارية لاملنقولة لالعقارية لاملالية 
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 
املذكورة  باألنشطة  مباشر  غير  أل 
أعاله أل من املحتمل أن تعزز تنفيذها 

لتطويرها..
75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
كلودلبرلفانس  زنقة  زالية  أنفا، 
 -  128 ب  رقم  شقة   ،9 الطابق 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ايمان ملسيح :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد عبد الرزاق مبارك 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملسيح  ايمان  السيدة 
 (2253 زنقة اوحاجب بوركون    (1

الدارالبيضاء  املغرب.
مبارك  الرزاق  عبد  السيد 
 11 رقم   1 زهرة  تجزئة  عنوانه)ا(  
سيدي معرلف 2)25) الدارالبيضاء  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملسيح  ايمان  السيدة 
 (2253 زنقة اوحاجب بوركون    (1

الدارالبيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )83238.

(((I

rochdi conseil

  LAAYOUNE SAHARA

AMENAGEMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون ، 72222، العيون املغرب

  LAAYOUNE SAHARA

AMENAGEMENT شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حي  موالي رشيد بلوك ف رقم 128  

العيون - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4(367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

  LAAYOUNE SAHARA  :

.AMENAGEMENT

ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  128 حي  موالي رشيد بلوك ف رقم 

العيون - 72222 العيون املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 342   : او ماني  السيد حمودي 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 332   : املرابط  محمود  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

332 حصة    : السيد حمزة لبيهي 
بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد حمودي او ماني عنوانه)ا( 
حي موالي رشيد الشطر الثاني بلوك 

ف العيون 72222 العيون املغرب.
السيد محمود املرابط عنوانه)ا( 
حي   52 شارع ابي بكر الصديق رقم 
العيون   72222 العيون  املسيرة 

املغرب.
السيد حمزة لبيهي عنوانه)ا( زنقة 
تيفاريتي رقم 17 حي السعادة العيون 

72222 العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد حمودي او ماني عنوانه)ا( 
حي موالي رشيد الشطر الثاني بلوك 

ف العيون 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

))2) تحت رقم 136).
((3I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE MOULIN D›OLIVE
FRERE OULJA

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة
 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 STE MOULIN D’OLIVE FRERE

OULJA شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
ل عنوان مقرها االجتماعي دلار باب 
هوارة لالد زبايــــر لاد امليل تـــازة. - 

)3421 تالنات .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1291

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تم تحويل  9) يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
«شركة حات مسؤللية  إلى  الوحيد» 

محدلدة حات الشريك الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يوليوز  االبتدائية بتالنات  بتاريخ 

))2) تحت رقم ))2)/71.
((4I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE MOULIN D›OLIVE
FRERE OULJA

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 STE MOULIN D’OLIVE FRERE

OULJA شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار بني 
لكيل دائرة قرية با محمد تالنات. - 

)3421 تالنات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1291

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابــن  ادريـــس  )ة(   السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   522 امل دلب 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
بتاريخ  امل دلب  ابن  اوحســـــن   )ة( 

9) يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
25 يوليوز  االبتدائية بتالنات  بتاريخ 

))2) تحت رقم ))2)/71.
((5I

COMICONE

ECLAIR-3A
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
ECLAIR-3A  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي للبناية الكائنة برقم 38، 

تجزئة ليسالم، البساتين - 2)522 
مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.44317
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يونيو   16 املؤرخ في 
ايت  السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

وحسن  سفيان كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 597).
((6I

COMICONE

ECLAIR-3A
شركة حات املسؤللية املحدلدة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
ECLAIR-3A «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 
السفلي للبناية الكائنة برقم 38، 

تجزئة ليسالم، البساتين - 2)522 
مكناس املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.44317

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 يونيو ))2)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

 ،1 التالية:  الفصول  بتغير  لدلك 

من القانون   44 ل   43  ،7  ،6  ،4  ،3

االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 597).

((7I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE MOULIN D›OLIVE

FRERE OULJA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM

 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

 STE MOULIN D’OLIVE FRERE

OULJA  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار بني 

لكيل دائرة قرية با محمد تالنات. - 

)3421 تالنات املغـــرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1291

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( يونيو   (9 املؤرخ في 

ابــن  السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

امل دلب اوحســـــن كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 يوليوز  االبتدائية بتالنات  بتاريخ 

))2) تحت رقم ))2)/71.

((8I
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 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 STE MOULIN D›OLIVE
FRERE OULJA

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 STE MOULIN D’OLIVE FRERE

OULJA شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار بني 
لكيل دائرة قرية با محمد تالنات. - 

)3421 تــــالنــات املغـــرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1291

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 9) يونيو ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
«دلار بني لكيل دائرة قرية با محمد 
تالنات. - )3421 تــــالنــات املغـــرب» إلى 
«دلار بــاب هـوارة لالد زبـــاير لاد امليـــل 

تــــازة - 35222 تـــــازة  املغـــــرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يوليوز  االبتدائية بتالنات  بتاريخ 

))2) تحت رقم ))2)/71.
((9I

jilovta sarl

STE OUKHACHA TRANS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE OUKHACHA TRANS  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
موالي احمد لكراري العمارة رقم 27 
الطابق ) املكتب رقم 27 لجدة  - 

62222 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
39641

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   27
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUKHACHA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لآلخرين
استيراد ل تصدير

مرفق باسم نقل األمتعة
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موالي احمد لكراري العمارة رقم 27 
 - لجدة    27 املكتب رقم   ( الطابق 

62222 لجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : السيد زين العابدين بنسعيدي  
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
 522   : جباري   البكاي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 السيد زين العابدين بنسعيدي  : 

522 بقيمة 122 درهم.
 522  : جباري   البكاي  السيد 

بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
بنسعيدي   العابدين  زين  السيد 
زنقة  الوفاق  اوحسني  حي  عنوانه)ا( 
ب 3) لجدة  62222 لجدة  املغرب .

عنوانه)ا(  السيد البكاي جباري  
فرنسا  62222 لجدة املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

بنسعيدي   العابدين  زين  السيد 
زنقة  الوفاق  اوحسني  حي  عنوانه)ا( 
ب 3) لجدة  62222 لجدة املغرب .

عنوانه)ا(  السيد البكاي جباري  

فرنسا  62222 لجدة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 998.

(32I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE SMART  HOME 
PROMO SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE SMART  HOME 

PROMO SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 53 زنقة 

كرنك حي حسني 3 طريق عين 

الشقف فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(23

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE SMART  HOME   :

. PROMO SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 53  : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق عين   3 زنقة كرنك حي حسني 

الشقف فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الهشمي   السيد حفيظ 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : الهشمي  بلقاسم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد بلقاسم الهشمي عنوانه)ا( 

 35122 بركين سفلى بركين كرسيف 

كرسيف املغرب.

السيد حفيظ الهشمي  عنوانه)ا( 

كندا 19441 كندا كندا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد بلقاسم الهشمي عنوانه)ا( 

 35122 بركين سفلى بركين كرسيف 

كرسيف املغرب

السيد حفيظ الهشمي عنوانه)ا( 

كندا 19441 كندا كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3677.

(31I

ضومين عاللي

إسماعيلية ميطال
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

إسماعيلية ميطال
رقم 84)1 الحي الصناعي صابينو 

النواصر ، 2242)، الدارالبيضاء 

املغرب

إسماعيلية ميطال شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 84)1 

الحي الصناعي صابينو النواصر - 

2242) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((75(7

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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عاللي  خالد   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   552
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   55.222
ماي   31 بتاريخ  األب  عاللي  محمد 

.(2((
عاللي  يونس  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   552
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   55.222

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).
)ة( السونتخال دل  تفويت السيد 
من  اجتماعية  حصة   ((2 بالنشيه 
السيد  222.)) حصة لفائدة   أصل 

)ة( أملا بول بتاريخ 31 ماي ))2).
تفويت السيد )ة( عبدالعالي عاللي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   332
33.222 حصة لفائدة  السيد )ة( أملا 

بول بتاريخ 31 ماي ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3117).
(3(I

BUMACOF SARL

 LES DELICES DE
BOUSKOURA

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
BUMACOF SARL

355شارع محمد اوخامس الطابق 
4رقم 57، 2322)، الدار البيضاء 

اململكة املغربية
 LES DELICES DE BOUSKOURA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية عمارة )8 ط) الرقم4 حي 
بامليي - 2342) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   31
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELICES DE BOUSKOURA
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجبات السريعة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  الرقم4  ط)   8( عمارة  سومية 
بامليي - 2342) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد جلواج ابوسفيان :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
ابوسفيان  جلواج  السيد 
عنوانه)ا( حي النسيم تجزئة النسيم 
الدار    (2192  4( رقم   12( عمارة 

البيضاء اململكة املغربية.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
ابوسفيان  جلواج  السيد 
عنوانه)ا( حي النسيم تجزئة النسيم 
الدار   (2192  4( رقم   12( عمارة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832618.
(33I

الشـركـة الصـحراليـة للمحـاسبة لاالستشـارات 

القـانـونيـة

SH ADVISORY
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراليـة للمحـاسبة 
لاالستشـارات القـانـونيـة

2)) شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
الطـابق األلل ص,ب 538 العيـون ، 

72222، العيـون املغـرب
 SH ADVISORY

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شـارع مكــة 
رقــم )1) الطـابـق الثـالـث رقـم 26 
العيـون - 72222 العيـون املغـرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4(233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   25
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVISORY
•املـراقبـة   : غرض الشركة بإيجاز 

الـداخليــة ، مـراقبـة التـدبيـر؛
هنـدسـة  املاليــة،  •الهندسة 
عليـه،  املصـادق  التكـويـن  التكـويـن، 
داخـل  التكـويـن  املستمـر،  التكـوين 
الشركات،  بيـن  التـكـويـن  الشركـة، 

التعلـم اإللكترلني؛
 ، اإلدارية  •االستشارات 
االجتماعيـة  املسؤللية  استشارات 
التنمية  استشارات   ، للشركـات 
الهندسة  استشارات   ، املستدامة 

الصناعية؛
•إدارة املشاريع ، لإنشاء الشركات 
لتطوير   ، لإدارة املشاريع الرقمية   ،
 ، اإللكترلني  لالتسويق   ، الويب 

لتصميم املواقع؛
التسويق  او ودة،  •إدارة 
تظـاهـرات  تنظيم  لاالتصال، 
 ، االستراتيجيات  تطوير   ، الشركات 

التسويق الرقمي ، إوخ ... .
شـارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطـابـق الثـالـث رقـم   (1( مكــة رقــم 
26 العيـون - 72222 العيـون املغـرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
األنصـاري  سعـدانـة  السيدة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
األنصـاري  سعـدانـة  السيدة 

الـواد  فـم  القـريـة  حـي  عنوانه)ا( 

العيـون 72222 العيـون املغـرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
األنصـاري  سعـدانـة  السيدة 

الـواد  فـم  القـريـة  حـي  عنوانه)ا( 

العيـون 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

))2) تحت رقم 1678/))2).

(34I

كبادكاف

AMIRIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

كبادكاف

49 شارع او يش امللكي 
الطابق4رقم13 ، 222)6، الناضور 

املغرب

AMIRIS شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع طه 

حسين زنقة 39 رقم 8)  الناضور 

222)6 الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(2847

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فؤاد القدلري  )ة(  تفويت السيد 

52 حصة اجتماعية من أصل 1.222 

محمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

القدلري بتاريخ 21 يوليوز ))2).
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 191).
(35I

كبادكاف

AMIRIS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

كبادكاف
49 شارع او يش امللكي 

الطابق4رقم13 ، 222)6، الناضور 
املغرب

AMIRIS  شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع طه 
حسين زنقة 39 رقم 8) - 222)6 

الناضور املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(2847

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
))2) تم تعيين  21 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

القدلري فؤاد كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 191).
(36I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE DIAFA DILA SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 
52)33، ميسور املغرب

STE DIAFA DILA SARL  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 
بوطيب ميسور - 52)33 ميسور 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DIAFA DILA SARL
التطريز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالدانتيل
التفصيل لاوخياطة.

عنوان املقر االجتماعي : حي سيدي 
ميسور   33(52  - ميسور  بوطيب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : فضيلة  ادري�سي  أزمي  السيدة 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
السيدة عرابي نادية :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
فضيلة   ادري�سي  أزمي  السيدة 
عنوانه)ا( حي سيدي بوطيب ميسور 

52)33 ميسور املغرب.
عنوانه)ا(  نادية  عرابي  السيدة 
 33(52 ميسور  بوطيب  سيدي  حي 

ميسور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
فضيلة   ادري�سي  أزمي  السيدة 
عنوانه)ا( حي سيدي بوطيب ميسور 

52)33 ميسور املغرب
عنوانه)ا(  نادية  عرابي  السيدة 
 33(52 ميسور  بوطيب  سيدي  حي 

ميسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

))2) تحت رقم ))2)/318.

(37I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE YES URBAINE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

STE YES URBAINE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املختار السو�سي شقة رقم 26 عمارة 

القوات املساعدة انزكان - 86352 

انزكان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

. 12929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   (2(1 دجنبر   21 في  املؤرخ 

حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 

 STE YES الوحيد  الشريك  حات 

URBAINE  مبلغ رأسمالها 122.222 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

26 عمارة  املختار السو�سي شقة رقم 

 86352  - انزكان  املساعدة  القوات 

انزكان املغرب نتيجة ل : عدم القدرة 

علي ايجاد فرص عمل ل عدم تواجد 

صاحب الشركة باملغرب.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

26 عمارة  املختار السو�سي شقة رقم 

 86352  - انزكان  املساعدة  القوات 

انزكان املغرب. 

ل عين:

ل  اسماعيل  وخبير   السيد)ة( 

السو�سي  املختار  شارع  عنوانه)ا( 

شقة رقم 26 عمارة القوات املساعدة 

املغرب  انزكان   86352 انزكان 

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

26 عمارة  املختار السو�سي شقة رقم 

القوات املساعدة انزكان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم )133.

(38I

ضومين عاللي

أملا ستيل
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

أملا ستيل

6, حي األمل املنطقة الصناعية, 

سيدي بوزكري ، 52222، مكناس 

املغرب

أملا ستيل شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 6, حي 

األمل املنطقة الصناعية, سيدي 

بوزكري  - 52222 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.46829

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( حديد تافياللت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   179

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   17.9(9

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).

)ة( السونتخال دل  تفويت السيد 

من  اجتماعية  حصة   179 بالنشيه 

السيد  9)17.9 حصة لفائدة   أصل 

ماي   31 بتاريخ  أكت  جوريد  )ة( 

.(2((

تفويت السيد )ة( خالد عاللي 141 

 14.142 حصة اجتماعية من أصل 

حصة لفائدة  السيد )ة( جوريد أكت 

بتاريخ 31 ماي ))2).
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عاللي  يونس  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   141

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   14.142

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).

دل  فياللية  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   12 بيطون 

أصل )1.21 حصة لفائدة  السيد )ة( 

جوريد أكت بتاريخ 31 ماي ))2).

)ة( السونتخال دل  تفويت السيد 

من  اجتماعية  حصة   3(5 بالنشيه 

السيد  575.)3 حصة لفائدة   أصل 

)ة( أملا بول بتاريخ 31 ماي ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 514).

(39I

ISMAIL MOUNIR

ISMAIL MOUNIR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ISMAIL MOUNIR

14) شارع ابن سينا حي الهنا ، 

2252)، الدارالبيضاء الدارالبيضاء

ISMAIL MOUNIR شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 14) 

شارع ابن سينا حي الهنا - 2252) 

الدارالبيضاء الدارالبيضاء.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.495795

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   12 املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

  ISMAIL MOUNIR الشريك الوحيد

درهم لعنوان   1.222 مبلغ رأسمالها 

ابن  شارع   (14 اإلجتماعي  مقرها 

سينا حي الهنا - 2252) الدارالبيضاء 

: اوحل املبكر  الدارالبيضاء نتيجة ل 

للشركة.

 (14 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 (2252  - الهنا  حي  سينا  ابن  شارع 

الدارالبيضاء الدارالبيضاء. 
ل عين:

ل  منير  اسماعيل   السيد)ة( 
سينا  ابن  شارع   (14 عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء   (2252 الهنا  حي 

الدارالبيضاء كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3554).

(42I

TARGET PARTNERS

EMK ARCHITECTURE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

EMK ARCHITECTURE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

أبوسلت اإلندل�سي، إقامة ال بيرال، 
الطابق 1، شقة 1 ،املعاريف - 
2372) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.398113

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    (2(( ماي   (3 املؤرخ في 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة ال  «شارع أبوسلت اإلندل�سي، 
،املعاريف   1 شقة   ،1 الطابق  بيرال، 
املغرب»  البيضاء  الدار   (2372  -
،إقامة  الرلداني لمونتين  «زالية  إلى 
 -  3( شقة   ،3 الطابق    (7 مهدي 

6)22) الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 9143)8.

(41I

PERTINENT CONSEIL

F-KAM LOC
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PERTINENT CONSEIL
 LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ FATEH CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA MAROC
F-KAM LOC شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي كمال بارك 
عمارة أ الطابق الثالت مكتب أ 13 
املحمدية - 2)88) املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18543
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة(  محمد اكريكان 
أصل  من  اجتماعية  حصة   7.322
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   7.322
يونيو   (3 بتاريخ  كعموص  فاطمة 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم )134.

(4(I

STE TEM APEX

STE TEM APEX
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TEM APEX
)8 اقامة السالم الشقة 12 شارع 

بالل بنو رباح لاد فاس فاس ، 
32222، فاس املغرب
  STE TEM APEX

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي راس 

اليوبيا مكتب رقم 36 الطابق 

6 شارع عالل بن عبدهللا املدينة 

او ديدة فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   2(

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TEM APEX

-1 أعمال  غرض الشركة بإيجاز : 

مختلفة

-) القياس لالتحقق

الفني  التصميم  مكتب   3-

لاالستشارات.
راس   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اليوبيا مكتب رقم 36 الطابق 6 شارع 

او ديدة  املدينة  عبدهللا  بن  عالل 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : املهاجر  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد أحمد املهاجر عنوانه)ا( )8 

شارع بالل   12 اقامة السالم الشقة 

بنو رباح لاد فاس فاس  32222 فاس 

املغرب.
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لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد املهاجر عنوانه)ا( )8 
شارع بالل   12 اقامة السالم الشقة 
بنو رباح لاد فاس فاس  32222 فاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 17)3.

(43I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 EXPERTISE TECHNIQUE
MOHAMMEDIA
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 EXPERTISE TECHNIQUE
MOHAMMEDIA  «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: تقاطع 
زنقة بوركون لزنقة ألساس إقامة 
فضالة مركز املحمدية - 8812)  

املحمدية املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.162813

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   (2(( ماي   29 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
العنوان:   ، الرباط  في  فرع  إنشاء   -
رقم   ، شارع مدغشقر لشارع سيام 
الطابق   ، إقامة املس د    ، مكرر   4
جامع  ديور   ،  4 رقم  شقة  األر�سي 

حسن ، الرباط
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
اوحامل  السيد صابر حاتم  تعيين   -
 BJ3(2215 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كمسير للفرع
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

))2) تحت رقم 79)5)1.
(44I

ريدكوم

 ADHESIFS DISTRIBUTION
COMPANY

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ريدكوم
12 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

6122)، برشيد املغرب
 ADHESIFS DISTRIBUTION

COMPANY شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي شارع 
مصطفى املعاني تجزئة بن�سي بقعة 
عمارة 9 السفلي - 6122) برشيد 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.88(9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 
الورق  «بيع  من  الشركة  نشاط 
لاصالح  لبيع  «شراء  إلى  باو ملة» 

الدرجات النارية «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

))2) تحت رقم 693.
(45I

نورلاي سكان

نور واي سكان
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

نورلاي سكان
شارع كلميمة رقم 5) اقامة االخوين 

شارع كلميمة رقم 5) اقامة 
االخوين، 2222)، الدارالبيضاء 

املغرب
نور لاي سكان شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 
كلميمة رقم 665 اقامة االخوين ب - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.142887

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( أبريل   27 املؤرخ في 
نور لاي سكان شركة حات املسؤللية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة رقم 665 اقامة االخوين ب - 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2222

إلجمالي توقف النشاط.
ل عين:

ل  سامان  سعيد     السيد)ة( 
عنوانه)ا( 16 زنقة 9) الطابق السفلي 
الدارالبيضاء   (2222 الهناء  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
زنقة  لفي   (2(( أبريل   27 بتاريخ 
اقامة االخوين ب   665 كلميمة رقم 
زنقة كلميمة رقم 665 اقامة االخوين 

ب 2222) الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 9939)8.
(46I

ضومين عاللي

جوريد أكت
إعالن متعدد القرارات

جوريد أكت
)1 اقامة عايدة 5 زنقة اسفي م.ج - 

، 52222، مكناس املغرب
جوريد أكت «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: )1 اقامة 
عايدة 5 زنقة اسفي م.ج  - 52222 

مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.34179

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
اتخاح  تم   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم -1 تفويت حصص: الذي 

ينص على مايلي: تفويت حصص

جديد  مسير  -)تعيين  رقم  قرار 

للحيد: الذي ينص على مايلي: تعيين 

مسير جديد للحيد

قرار رقم -3 االستقالة: الذي ينص 

على مايلي: االستقالة

-4تغيير الشكل القانوني  قرار رقم 

للشركة: الذي ينص على مايلي: تغيير 

الشكل القانوني للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -1 تفويت حصص: الذي 

ينص على مايلي: تفويت السيد خالد 

من  اجتماعية  حصة   7854 عاللي 

السيد  لفائدة  حصة   7854 أصل 

 .(2(( ماي   31 محمد عاللي بتاريخ 

 7854 عاللي  يونس  السيد  تفويت 

 7854 أصل  من  اجتماعية  حصة 

عاللي  محمد  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 31 ماي ))2).

جديد  مسير  -)تعيين  رقم  بند 

للحيد: الذي ينص على مايلي: تعيين 

جديد  مسير  عاللي  محمد  السيد 

لشركة

الذي  االستقالة:   3- رقم  بند 

السيد  استقالة  مايلي:  على  ينص 

خالد عاللي ل السيد يونس عاللي من 

الشركة

-4تغيير الشكل القانوني  بند رقم 

للشركة: الذي ينص على مايلي: تغيير 

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

حات املسؤللية املحدلدة الى الشركة 

بشريك  املحدلدة  املسؤللية   حات 

لاحد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (3 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 383).

(47I
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fidact

SOCIETE ZKARA TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم )) بلوك E حي السالم ، 

22)14، سيدي سلمان املغرب

SOCIETE ZKARA TRANS شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

العزيز رقم 24 - 14222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65881

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ZKARA TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وحساب الغير.

59 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 

القنيطرة   14222  -  24 رقم  العزيز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.222 حصة    : السيد عزيز عش 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

دلار  السيد عزيز عش عنوانه)ا( 
بالعامري  دار  ملوك   ألالد  ازكارة  

22)14 سيدي سليمان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

دلار  السيد عزيز عش عنوانه)ا( 
بالعامري  دار  ملوك   ألالد  ازكارة  

22)14 سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/)67).

(48I

FIDURAK

BULLE A MAMAN
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURAK

 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BULLE A MAMAN شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 5، 

عمارة 4، لي بيرل دل تمارة، شارع 

اوحسن الثاني، تمارة - 222)1 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

136767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BULLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.A MAMAN

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنحيف

أثناء  األمهات  مرافقة  ل  إرشاد 

اوحمل لالرضاعة.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لي بيرل دل تمارة، شارع   ،4 5، عمارة 

اوحسن الثاني، تمارة - 222)1 تمارة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الفا�سي  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفا�سي  زينب  السيدة 

بساتين   ،3 عمارة  الدالية،  إقامة 

املنزه ، الصخيرات تمارة 3)1)1 تمارة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفا�سي  زينب  السيدة 

بساتين   ،3 عمارة  الدالية،  إقامة 

املنزه ، الصخيرات تمارة 3)1)1 تمارة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

))2) تحت رقم 1414.

(49I

FIDURAK

LKX CONCEPT
إعالن متعدد القرارات

FIDURAK

 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

LKX CONCEPT «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 4، 
رقم 3)) املنطقة الصناعية سيدي 

غانم، مراكش - - مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.1(4881

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو ))2)

تم اتخاح القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مايلي: املوافقة على السيد أباري عبد 

التعريف  لبطاقة  اوحامل  او ليل 

السيد  ل   E199724 رقم  الوطنية 

التعريف  لبطاقة  عمراوحامل  أباري 

الوطنية رقم E1((349 كشريكين في 

الشركة

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

الشركة  راسمال  في  الزيادة  مايلي: 

برفعه  درهم   200.000،00 بمبلغ 

إلى  درهم   100.000،00 مبلغ  من 

بخلق  حلك  ل  درهم   300.000،00

222) حصة مكتتبة ل محررة بأكملها 

من طرف السيد أباري عبد او ليل 

أباري عمر  السيد  ل  حصة(   1222(

)1222 حصة(

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: قبول استقالة السادة بوصمر  

يونس ل بوصمر نور الدين من مهامهم 

كمسيريين ل منحهم إبراء شامال

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

او ليل  عبد  أباري  السيد  تعيين 

كمسير للشركة بجانب السيد بوصمر 

كمسير،  مهامه  في  املزكى  حسن، 

التسييرملدة  مهام  يمارسان  املسيران 

غير محدلدة بإمضاء منفصل

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الغرض  تغيير 

بمقاللة  املتعلقة  األنشطة  بحذف 

االنعاش  أنشطة  إضافة  ل  البناء 

العقاري ل تهيئة التجزئات

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 : للشركة  االجتماعي  الغرض  يصبح 

اإلنعاش العقاري ل تهيئة التجزئات.
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ينص  الذي   :7 ل   6 رقم  بند 
يصبح   الشركة  راسمال  مايلي:  على 
300.000،00 درهم مكون من 3222 
122درهم  بقيمة  اجتماعية،  حصة 
مكتتبة  جميعها  الواحدة،  للحصة 
كما  الشركاء  طرف  من  محررة  ل 
حصة،   122 السعدية  أباري  يلي: 
بوصمر  حصة،   152 يونس  بوصمر 
حصة،بوصمر   152 العالي  يعبد 
فيصل  حصة،بوصمر   152 حسن 
 152 حصة،بوصمر نور الدين   152
حصة،   152 بوصمر مرلان  حصة، 
أباري عبد او ليل  1222 حصة, باري 

عمر1222 حصة.
ينص  الذي   :18 ل   17 رقم  بند 
على مايلي: السيد أباري عبد او ليل 
ل السيد بوصمر حسن يمارسان مهام 
بإمضاء  محدلدة  غير  التسييرملدة 

منفصل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137591.
(52I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

مقهي  ماغرناطة
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 )األشخاص الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

مقهي  ماغرناطة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(   أعطى   (2(( يوليوز   24
محمد اوخالدي   اوحامل )ة( للبطاقة 
املس ل   R(5((6 رقم    الوطنية 
باملحكمة   53982 التجاري  بالس ل 
اوحر  التسيير  حق  بفاس  التجارية 
  55 لألصل التجاري الكائن ب رقم  
سيدي   املرينين   حي   تقدم   زنقة  
فاس    32222  - فاس    ابراهيم  
اوخالدي   ياسين  للسيد)ة(  املغرب  
رقم    الوطنية  للبطاقة  )ة(  اوحامل 
36 سنة تبتدئ من  CD9((42  ملدة 
21 مارس ))2) ل تنتهي في 21 مارس 
  (.222 شهري  مبلغ  مقابل   (2(5

درهم.
(51I

FATHI CONSULTING

 AEONIAN CONSULTING

LLC
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FATHI CONSULTING

 Florida Center Park 2, Boulevard

 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

20000، CASA MAROC

Aeonian Consulting LLC شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 يناير طابق 1 شقة رقم 169 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.518911

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 

حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 

 Aeonian الوحيد  الشريك  حات 

رأسمالها  مبلغ    Consulting LLC

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

يناير طابق   11 شارع   75 اإلجتماعي 

الدار   (2222  -  169 رقم  شقة   1

حل   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة.

ل حدد مقر التصفية ب 75 شارع 

 -  169 رقم  شقة   1 يناير طابق   11

2222) الدار البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  جوبتا  بارينجاي    السيد)ة( 

عنوانه)ا( رقم املنزل 559 القطاع 9) 

نويداغالتام بوحا ناغار ألتار براديش 

براديش  ألتار  ناغار  بوحا   1122(5

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832791.

(5(I

Atlas Valora Conseil

ZH FINANCE CONSEIL
إعالن متعدد القرارات

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

ZH FINANCE CONSEIL «شركة 

حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: ملحاميد 

9 البرج العالي عمارة )ب( رقم 6 

أسكجور   - 42152 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.1((((9

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   (3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي   : االلل  القرار  رقم  قرار 

الرفع من مساهمة  ينص على مايلي: 

الشريك الوحيد في رأسمال الشركة

قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 

على مايلي: رفع رأسمال الشركة

الذي  الثالث:  القرار  رقم  قرار 

ينص على مايلي: تغيير ل إعدة صياغة 

آلغرض االجتماعي للشركة 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

االستشارة في ميدان التسيير ل التدبير 

ل املالية ل تسيير املوارد البشرية ل في 

ميدان  في  التكوين  االعمال.   قانون 

املحاسبة ل التسيير ل التدبير ل املالية 
قانون  في  ل  البشرية  املوارد  ل تسيير 

االعمال، ل في امليدان البنكي ل التأمين 

سكيلز؛  الصوفت  ل  الكوتشينك  ل 

جميع أنشطة التشغيل.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

في  الوحيد  الشريك  مساهمة  رفع 

إلى   12222 من  الشركة  رأسمال 

122222

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1222 من  مكون  الشركة  رأسمال 

للحصة  درهم   122 بقيمة  حصة 

للشريك  بالكامل  مملوكة  الواحدة 

 1222 : السيدة زناني حبيبة  الوحيد 

حصة..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 7336.

(53I

cabinet aux services des affaires

EL MOUTAWAKELA TRAV
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

EL MOUTAWAKELA TRAV شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر الالد 

بوزيان ع ص ز ارفود - 22))5 ارفود 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.8899

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم   (2(( يوليوز   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 92.222» أي من  درهم»   412.222»

عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/714.

(54I
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ب)س كونسلتينك

CALIBRAL كليبرال
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ب)س كونسلتينك

 13rue ahmed el majjati res

 des alpes 1e etg appt 8 maarif

casablanca، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

كليبرال CALIBRAL شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 5 رقم 17 الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كليبرال 

.CALIBRAL

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الورقية  املنتجات  لتسويق 

لالبالستيكية.

46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الدار   17 رقم   5 الزرقطوني الطابق 

البيضاء  الدار   (2222  - البيضاء 

اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : مونية  الطراز  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مونية  الطراز  السيدة 

سيدي   1(4 رقم  حمزة  تجزىة 

2222) الدار  معرلف الدار البيضاء 

البيضاء اململكة املغربية.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املاحي  املودني  السيد 

سيدي   1(4 رقم  حمزة  تجزىة 

2222) الدار  معرلف الدار البيضاء 

البيضاء اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 7)8324.

(55I

FICOMPTA

BLJ IMMOBILIER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

BLJ IMMOBILIER شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6) 

أ، تجزئة رياض الياسمين، شقة 

رقم 6 بالطابق الثالث، طريق عين 

الشقف، - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   14

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 

بنصف  بائع  مستورد  تاجر 

او ملة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 6) أ، 

 6 تجزئة رياض الياسمين، شقة رقم 

بالطابق الثالث، طريق عين الشقف، 

- 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : بالعاجي   سعيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد جواد االعرج  :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بالعاجي  سعيد  السيد 

طريق   ( تجزئة الرشيدية   12( رقم 

عين الشقف، 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  االعرج   جواد  السيد 

رقم 314 تجزئة القرليين طريق عين 

الشقف، 32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بالعاجي  سعيد  السيد 

طريق   ( تجزئة الرشيدية   12( رقم 

عين الشقف،  32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم )91).

(56I

BENSALAH MOSTAFA

 بارك ديمرفاي  ش.م م.ش.و.
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BENSALAH MOSTAFA

 ANGLE RUE ZELAKA ET SIDI

 MED BEN ABDELLAH 2EME

 ETAGE N°5 ، 60000، OUJDA

MAROC

« بارك ديمرفاي « ش.م م.ش.ل. 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

او زائر كلم9 لجدة طريق او زائر 

كلم9 لجدة 62222 لجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(7(47

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تقرر حل  27 شتنبر  املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

 » بارك ديمرفاي   » الشريك الوحيد 

ش.م م.ش.ل.  مبلغ رأسمالها 12.222 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

او زائر  طريق  لجدة  كلم9  او زائر 

املغرب  لجدة   62222 لجدة  كلم9 

نتيجة ل : غياب كلي لنشاط الشركة.

التصفية ب لجدة،  ل حدد مقر 
رقم 3 شارع عالل الفا�سي قطعة 12 

عمارة 64. - 62222 لجدة املغرب. 

ل عين:

ل  سايحي   جمال    السيد)ة(  

عنوانه)ا(   حي االند لس شارع سيدي 

معافى رقم 51 62222  لجدة  املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم )4)8).

(57I
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LINKIN WORLD WIDE

 PROGRESS UNLIMITED
IMPORT EXPORT

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PROGRESS UNLIMITED
IMPORT EXPORT

197 شارع املقالمة الطابق 6 ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب
 PROGRESS UNLIMITED

IMPORT EXPORT   شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 197 شارع 
املقالمة الطابق 6 - 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   ((
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PROGRESS UNLIMITED

.  IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز : التجارة

)تجارة  لالتصدير  االستيراد 
او ملة غير املتخصصة(.

 197  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 (2222  -  6 الطابق  املقالمة  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الهام انضيف  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة الهام انضيف عنوانه)ا( 
35  إقامة فوز زنقة محمد اوحدالي 
الطابق 4 الشقة 17 بوركون 2253) 

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة الهام انضيف عنوانه)ا( 
35  إقامة فوز زنقة محمد اوحدالي 
الطابق 4 الشقة 17 بوركون 2253) 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم -.
(58I

FIDUCIAIRE ATLAS COMPTAFISC

CREATION LAMANI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ATLAS
COMPTAFISC

 RESIDENCE KOUTOUBIA
 CENTRE 1B BD ZERKTOUNI

 ET MED EL BAQAL APPT
 N°09 2EME ETAGE GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CREATION LAMANI  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
اكادي 81 الطابق االلل عمارة 4 

الشقة رقم 8 الكدية طريق اسفي - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (3
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CREATION LAMANI
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس لالسلع الرياضية
االستيراد لالتصدير 

اقامة   : االجتماعي  املقر  .عنوان 
 4 عمارة  االلل  الطابق   81 اكادي 
 - الكدية طريق اسفي   8 الشقة رقم 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد مرلان ملعاني :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
ملعاني  مرلان  محمد  السيد 

عنوانه)ا( كندا 42222 كندا كندا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
ملعاني  مرلان  محمد  السيد 

عنوانه)ا( كندا 42222 كندا كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 1)1374.
(59I

CABINET RAMI EXPERTISE

UPJV
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

UPJV شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 19 الطابق الرابع مكاتب موالي 

سليمان شارع سان لوي قرب زازا 
املدينة او ديدة  - 32222  فاس  

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.UPJV : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق الرابع مكاتب موالي   19 رقم 
زازا  قرب  لوي  سان  شارع  سليمان 
فاس     32222  - او ديدة   املدينة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الفريد زهير :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زهير  الفريد  السيد 
فاس     32222 فاس  امللكي  الدرك 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اوحاج  الفريد  السيد 
شقة   34 عمارة  سال  رياض  تجزئة 
سال   11162 طريق قنيطرة سال   26

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3673.

(62I
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ديوان اوخبرة

AFRI DETERGENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

ديوان اوخبرة
مكتب 45 ، الطابق الثالث ، إقامة 
كاميليا ، زالية شارع محمد ديوري 
لمحمد عبده القنيطرة ، 14222، 

القنيطرة املغرب
AFRI DETERGENT  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 45 
، الطابق الثالث ، إقامة كاميليا ، 
زالية شارع محمد ديوري لمحمد 
عبده  - 142222 القنيطرة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.62(19
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 
آيت  السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

اوحاج نعيمة كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 686).
(61I

.sté. fidev SARL - A.U

.MALEK ENGINEERING
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498 اديور اجداد ابني 
امحمد ، 52222، مكناس املغرب

MALEK ENGINEERING. شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 44، 
شقة رقم 8 – ابن رشد – الريحان - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
56627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

..MALEK ENGINEERING

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات، املشورة ل مواكبة التسيير 

ل الهندسة  البناء  متابعة  ل التدبير، 

املراقبة ل االختبار في مجال  املدنية، 

املساعدة  ل الهندسة املدنية،  البناء 

في إتقان ل نجاح املشرلع ل املشرلع-

ل  التوجيه  او دللة،  املفوض، 

في  املشاريع  أنواع  و ميع  التنسيق 

البناء لالهندسة املدنية..

عنوان املقر االجتماعي : عمارة 44، 

شقة رقم 8 – ابن رشد – الريحان - 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مالك   محسن  السيد 

 1( شقة   5 عمارة  نورية،  اقامة 

الطابق الثالت )م.ج( 52222 مكناس 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مالك   محسن  السيد 

 1( شقة   5 عمارة  نورية،  اقامة 

الطابق الثالت )م.ج( 52222 مكناس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 483).

(6(I

CASA COMPTES

DANI LIGHT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

DANI LIGHT شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )2)، 

شارع عبد املومن الطابق السفلي 
رقم 5 - 2362) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DANI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LIGHT

غرض الشركة بإيجاز : • االستيراد 

لالتصدير.

• التجارة لتوزيع البضائع لتقديم 

اوخدمات؛

لالتسويق  لالتصميم  التجارة   •

لفائدة الغير في املغرب لفي اوخارج.

لالشراء  عام  بشكل  املتاجرة   •

لالتصدير  لاالستيراد  لالبيع 

لالوساطة ألي سلعة أل منتج أجنبي 

في  مغربي  منتج  لأي  مصدر  أي  من 

اوخارج.

• االستحواح على حصة مباشرة أل 

غير مباشرة في أي شركة أل مؤسسة 

لنفس الغرض ؛

• تمثيل جميع العالمات التجارية 

من جميع الشركات املحلية لاألجنبية.

• التعاقد لاملشاركة في رأس املال 

األغراض  حات  الشركات  جميع  في 

املماثلة أل حات الصلة؛

براءات  جميع  على  اوحصول   •

التجارية  لالعالمات  االختراع 

لالعمليات لاالمتيازات لاالمتياز عنها 

لبيعها نيابة عن الشركة.

باملشاركة   ، بنفسها  القيام   •

بجميع   ، ثالثة  أطراف  عن   
ً
نيابة أل 

عن   
ً
فضال  ، التجارية  العمليات 

التجارية  العالمات  جميع  تقديم 

الوطنية أل األجنبية ؛.

 ،(2(  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 2362) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد فهد مك�سي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
جلون  ابن  العزيز  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   522   :

للحصة.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مك�سي  فهد  السيد 
زنقة دادس رقم 18 حي سالم  . الدار 

البيضاء املغرب.
جلون  ابن  العزيز  عبد  السيد 
حي   18 رقم  دادس  زنقة  عنوانه)ا( 

سالم  . الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مك�سي  فهد  السيد 
زنقة دادس رقم 18 حي سالم  . الدار 

البيضاء املغرب
جلون  ابن  العزيز  عبد  السيد 
حي   18 رقم  دادس  زنقة  عنوانه)ا( 

سالم  . الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 9997)8.

(63I
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AGC CONSEIL

 HMM BETON ET
CONCASSAGE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 1222)، الدار 

البيضاء املغرب
 HMM BETON ET CONCASSAGE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 117 زنقة 
ابن منير اقامة الزرقاء طابق 1 رقم 
) املعاريف - 1222)  الدارالبيضاء  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.533195

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد أيدلك  )ة(   تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222
أبريل   19 بتاريخ  جع   بن  مصطفى 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل ))2) تحت رقم 545))8.
(64I

مكتب اوحسابات ح ل

SHOW IMMOBILIER
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب اوحسابات ح ل
2) شارع الداخلة الطابق االلل قرية 
او ماعة ، 2432)، الدار البيضاء 

املغرب
SHOW IMMOBILIER  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االلل - 

2222) البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (4
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SHOW : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
61 محج   : عنوان املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االلل - 

2222) البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احالم  اكنالن  السيدة 

البيضاء 2153) البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احالم  اكنالن  السيدة 

البيضاء 2153) البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 9)8321 .
(65I

AGC CONSEIL

 HMM BETON ET
CONCASSAGE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 1222)، الدار 

البيضاء املغرب
  HMM BETON ET CONCASSAGE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 117 زنقة 

ابن منير اقامة الزرقاء طابق 1 رقم 

) املعاريف - 1222)  الدارالبيضاء   

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.533195

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( أبريل   19 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( بن جع  

مصطفى كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل ))2) تحت رقم 545))8.

(66I

مكتب اوحسابات ح ل

ISPICA IMMO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب اوحسابات ح ل

2) شارع الداخلة الطابق االلل قرية 

او ماعة ، 2432)، الدار البيضاء 

املغرب

ISPICA IMMO  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االلل - 

2222) البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

547711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISPICA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
61 محج   : عنوان املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االلل - 

2222) البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عبدالرحيم  الفالحي  السيد 
ابن   (6252 احمد  ابن  عنوانه)ا( 

احمد املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عبدالرحيم  الفالحي  السيد 
ابن   (6252 احمد  ابن  عنوانه)ا( 

احمد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 8737)8 .
(67I

FIDUCIAIRE LAMIN

GHANI BIO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
GHANI BIO شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 36 
مكاتب السالم شارع عبدالعالي 
بنشقرلن الطابق 6 رقم 4) - 

32222 فاس  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73195
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHANI BIO
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد التجميل.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبدالعالي  شارع  السالم  مكاتب   36
بنشقرلن الطابق 6 رقم 4) - 32222 

فاس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : محمد  الفالقي  العلمي  السيد 
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
محمد  الفالقي  العلمي  السيد 
البكرالي  درب   (4 رقم  عنوانه)ا( 

الزيات الدلح 32222 فاس  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
محمد  الفالقي  العلمي  السيد 
البكرالي  درب   (4 رقم  عنوانه)ا( 

الزيات الدلح 32222 فاس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3671.
(68I

redallah sarl

ALAM TAWTIN
إعالن متعدد القرارات

redallah sarl
) زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

اوحسن الثاني املدينة او ديدة ، 
32222، فاس املغرب

ALAM TAWTIN «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: ) زنقة 
سوريا الشقة 15 شارع اوحسن 
الثاني م ج - 32222 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.5((51
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
1)2) تم اتخاح  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ب  الشركة  مال  راس  رفع  مايلي: 
ليصبح   درهم   5665642.(7

درهم7).6665642
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
الشركة  مال  راس  خفض  مايلي: 
ليصبح   درهم   (65642.(7 ب 

درهم6422222.22
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجماعي  املقر  تحويل 
العنوان او ديد رقم 17 تجزئة جهان 

بنسودة فاس
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
4: الذي ينص على  بند رقم البند 
مايلي: املقر االجماعي للشركة هو رقم 

17 تجزئة جهان بنسودة فاس
6: الذي ينص على  بند رقم البند 
  64222 هو  حصص الشركاء  مايلي: 
حصة  التالي  الشكل  على  موزعة 
 - درقة  بو  احمد  للسيد   (1762
حصة2)11) للسيد ادريس بو درقة-
حصة2)11) للسيد محمد بو درقة

ينص  الذي   :7 البند  رقم  بند 
هو  الشركة  راسمال  مايلي:  على 
الشكل  على  موزعة   6422222.22
للسيد  درهم176222.22)   : التالي 
درهم222.22)11)   - احمد بو درقة 
درقة- بو  ادريس  للسيد 
درهم222.22)11) للسيد محمد بو 

درقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 9)36.

(69I

COMPTAELISSAOUI

STE TRANS LORMIS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
152)9، القصر الكبير املغرب

STE TRANS LORMIS  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1)17 
اقامة فينزيا مكتب رقم 25 تجزئة 
املغرب او ديد العرائش  - 222)9 

العرائش  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
6955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRANS LORMIS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املستخدمين وحساب الغير -األعمال 

املختلفة .
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 25 رقم  مكتب  فينزيا  اقامة   17(1
 - العرائش   او ديد  املغرب  تجزئة 

222)9 العرائش  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الفحيل  السالم  عبد  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

 : الفحيل  السالم  عبد  السيد 
1222 بقيمة 122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

الفحيل  السالم  عبد  السيد 
 (99 رقم  السعادة  اقامة  عنوانه)ا( 
القصر الكبير  152)9 القصر الكبير  

املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الفحيل   السالم  عبد  السيد 
 (99 رقم  السعادة  اقامة  عنوانه)ا( 
القصر الكبير  152)9 الفصر الكبير  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم )94.

(72I

FLASH ECONOMIE

 GREEN INTELLIGENCE
SERVICES

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 GREEN INTELLIGENCE
SERVICES

شركة حات مسؤللية محدلدة
رأسمالها : 522.222 درهم

  مقرها اإلجتماعي:تجزئة البركة 
تجزئة )) سيدي مومن -الدار 

البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

469157
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
قرر   (2(( يونيو    27 املؤرخ بتاريخ 

الشركاء ما يلي:
-تحويل املقر االجتماعي للشركة 

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 ( الطابق  الزرقطوني  شارع   46 من 
 (( تجزئة  البركة  تجزئة  إلى   6 رقم 

سيدي مومن الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم )931)8

(71I
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DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

DELTA MED IMPORT-

EXPORT & DISTRIBUTION
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

 DELTA MED IMPORT-EXPORT

DISTRIBUTION & شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 8 حي سناء 

اقامة رضا رقم 23 - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.121695

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   (2(( يونيو   14 في  املؤرخ 

حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 

 DELTA الوحيد  الشريك  حات 

 MED IMPORT-EXPORT &

رأسمالها  مبلغ    DISTRIBUTION

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

اإلجتماعي 8 حي سناء اقامة رضا رقم 

23 - 92222 طنجة املغرب نتيجة ل : 

عدم مزاللة اي نشاط.

حي   8 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

 92222  -  23 اقامة رضا رقم  سناء 

طنجة املغرب. 

ل عين:

ل  هيما  بن  انس    السيد)ة( 

مدريد   (8221 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا كمصفي )ة( للشركة.

اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

8 حي سناء اقامة رضا رقم 23.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم )5561).

(7(I

MOGADOR CONSULTING

STE Elso cash
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
رقم 385 زنقة القنيطرة البرج1 

 ESSAOUIRA ،44222 ، الصويرة

MAROC

STE Elso cash شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

تجاري الكائن بعملية باب دكالة 

الشطر الثاني رقم 48 - 44222 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Elso cash

لكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتحويل األموال.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

دكالة  باب  بعملية  الكائن  تجاري 

 44222  -  48 رقم  الثاني  الشطر 

الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد اوحسين بن حفي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيدة سومية اباشرتن 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد اوحسين بن حفي عنوانه)ا( 
 5 التجزئة  او زيرة  زنقة   22.31

44222 الصويرة املغرب.
اباشرتن  سومية  السيدة 
او زيرة  زنقة   22.31 عنوانه)ا( 

التجزئة 5 44222 الصويرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد اوحسين بن حفي عنوانه)ا( 
 5 التجزئة  او زيرة  زنقة   22.31

44222 الصويرة املغرب
اباشرتن  سومية  السيدة 
او زيرة  زنقة   22.31 عنوانه)ا( 

التجزئة 5 44222 الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 49).
(73I

مكتب اوحسابات ح ل

UNIQUE IMMO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب اوحسابات ح ل
2) شارع الداخلة الطابق االلل قرية 
او ماعة ، 2432)، الدار البيضاء 

املغرب
UNIQUE IMMO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )2) 
شارع عبداملومن الرقم 5 - 2342) 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.436289

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 7) يونيو ))2) تم  تحويل  
للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
الرقم  عبداملومن  شارع   (2(» من 
إلى  املغرب»  البيضاء   (2342  -  5

العاشر  الطابق   1 كريستال  «برج 
البيضاء    (2222  - املوحدين  شارع 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832554 .
(74I

MACOSIS CONSULTING

REVERE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
REVERE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 163 زهرة 

املدائن 3 الطابق االلل شقة ) - 
32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.5((97
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ماي   (5 في  املؤرخ 
املسؤللية  حات  شركة   REVERE
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
 163 درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي 
شقة  االلل  الطابق   3 املدائن  زهرة 
نتيجة  املغرب  فاس   32222  -  (

لصعوبات مالية.
ل عين:

ل  صباني  رضوان   السيد)ة( 
زنقة   6 عنوانه)ا( شارع موالي رشيد 
البرازيل ثجزئة برادة الزهور 1 32222 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
163 زهرة  لفي   (2(( ماي   (5 بتاريخ 
 -  ( شقة  االلل  الطابق   3 املدائن 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))952/2).
(75I
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زلبير بوتغماس

STE GALAXY TAZA SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زلبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب
  STE GALAXY TAZA SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
مج س رقم 163 تازة - 35222 تازة 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
6591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   32
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GALAXY TAZA SARL AU
مصور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فوتغرافي- اشغال مختلفة .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النهضة مج س رقم 163 تازة - 35222 

تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بورليس  الدين  نور  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
بورليس  الدين  نور  السيد 
 (2 عنوانه)ا( حي النهضة مج ب رقم 

تازة  35222 تازة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

بورليس  الدين  نور  السيد 
 (2 عنوانه)ا( حي النهضة مج ب رقم 

تازة  35222 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

))2) تحت رقم 326.

(76I

redallah sarl

 AMADL SERVICES
 LOGISTIQUES

INTERNATIONALE
إعالن متعدد القرارات

redallah sarl
) زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

اوحسن الثاني املدينة او ديدة ، 
32222، فاس املغرب
 AMADL SERVICES

 LOGISTIQUES
INTERNATIONALE «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: ) زنقة 
سوريا الشقة 15 شارع اوحسن 
الثاني م ج - 32222 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.59913
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
1)2) تم اتخاح  31 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ب  الشركة  مال  راس  رفع  مايلي: 
ليصبح   درهم   3722222.22

درهم3822222.22
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 (9 تحويل مقر الشركة للعنوان رقم 

تجزئة حمزة زلاغة فاس
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
4: الذي ينص على  بند رقم البند 
مايلي: املقر االجماعي الشركة للعنوان 

رقم 9) تجزئة حمزة زلاغة فاس.

6: الذي ينص على  بند رقم البند 

 38222 هو  حصص الشركاء  مايلي: 

حصة  التالي   الشكل  على  موزعة 

 - درقة  بو  احمد  للسيد   11422

حصة13322 للسيد ادريس بو درقة-

حصة13322 للسيد حمد بو درقة

ينص  الذي   :7 البند  رقم  بند 
هو  الشركة  راسمال  مايلي:  على 

الشكل  على  موزعة   3822222.22

للسيد  درهم1142222.22   : التالي 

درهم1332222.22   - احمد بو درقة 

درقة- بو  ادريس  للسيد 

درهم1332222.22 للسيد محمد بو 

درقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3632.

(77I

FIGENOUV

DAR BABA ALI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكناس املغرب

DAR BABA ALI شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم   
1رقم67 جنان مكناس ) مكناس - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BABA ALI

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة ل االنعاش العقاري.

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم   
 - مكناس   ( جنان مكناس  1رقم67 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عمر  اوحاجي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمر  اوحاجي  السيد 
) مكناس   67 س جنان مكناس  رقم 

52222 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  اوحاجي  السيد 
) مكناس   67 س جنان مكناس  رقم 

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 625).
(78I

RAYA MODE SARL

رايا مود
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

RAYA MODE SARL
 Place Brahim roudani rue la
 Sena  Res Beethoven II 3eme
Étage N 83 ، 90000، طنجة 

املغرب
رايا مود شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الرلداني، شارع ال سينا، 
إقامة بيتهوفن )، الطابق الثالث 
، رقم)8، طنجة - 92222 طنجة  

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8711
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رايا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مود.
غرض الشركة بإيجاز : املالبس ل 

النسيج .
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سينا،  ال  شارع  الرلداني،  ابراهيم 
الثالث  الطابق   ،( بيتهوفن  إقامة 
طنجة    92222  - طنجة  رقم)8،   ،

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 52   : بوعصاب  رجاء  السيدة 

حصة بقيمة 522 درهم للحصة .
 52   : ياسين   يسمينة  السيدة 

حصة بقيمة 522 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيدة رجاء بوعصاب  عنوانه)ا( 
طنجة   ،87 شارع الدكتور فرج رقم 

92222 طنجة املغرب.
السيدة يسمينة ياسين عنوانه)ا( 
مونيا  تجزئة   35 رقم  اكنول  شارع 
تطوان   93222 تطوان   ،( املحنش 

املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة رجاء بوعصاب عنوانه)ا( 
طنجة   ،87 شارع الدكتور فرج رقم 

92222 طنجة املغرب 
السيدة يسمينة ياسين عنوانه)ا( 
مونيا  تجزئة   35 رقم  اكنول  شارع 
تطوان   93222 تطوان   ،( املحنش 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 6727.
(79I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE MAZERA COMPANY
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE MAZERA COMPANY SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

28 الطابق الثالث زنقة عبد هللا 
بن ياسين الراشيدية  - 222)5 

الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بلخيري  عالل  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   4.522
عبد الرحيم بلخيري بتاريخ 7) يونيو 

.(2((
بلخيري  عالل  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.222
يونيو   (7 محمد امين بلخيري بتاريخ 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 724.
(82I

STE FIDU-LIDOU SARL

TRAITEUR SEDDIKI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
TRAITEUR SEDDIKI شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 318 
تجزئة هبة متجر رقم ) تغات  - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

61(17
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (219 نونبر   25
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAITEUR SEDDIKI
تموين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اوحفالت.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 318 
 - تغات    ( رقم  متجر  هبة  تجزئة 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الصديقي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : جيهان  غزيول  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد محمد الصديقي عنوانه)ا( 
8) الزنقة 4 حي السالم عين قادلس 

32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  جيهان  غزيول  السيدة 
رقم 41 زنقة 7 حي لاد فاس  32222 

فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصديقي عنوانه)ا( 
8) الزنقة 4 حي السالم عين قادلس 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

219) تحت رقم 5)39.
(81I

MOGADOR CONSULTING

CENTRE KINEZAID
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
رقم 385 زنقة القنيطرة البرج1 

 ESSAOUIRA ،44222 ، الصويرة

MAROC

CENTRE KINEZAID  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

 H بالطابق االر�سي رقم 11 بلوك

عملية االمل  - 44222 الصويرة  

املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CENTRE KINEZAID

الترليض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي .

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 H بلوك   11 رقم  االر�سي  بالطابق 

الصويرة    44222  - االمل   عملية 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

زيدلني   اشرف  محمد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة . 
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

زيدلني   اشرف  محمد  السيد 
اوحسيمة  زنقة   4(( عنوانه)ا( 
التجزئة 4  44222 الصويرة  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
زيدلني   اشرف  محمد  السيد 
اوحسيمة  زنقة   4(( عنوانه)ا( 

التجزئة 4 44222 الصويرة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 48).

(8(I

FITICOF

MERYMACOS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب
MERYMACOS شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
الطابق السفلي رقم 42) تجزئة 

املنارة طريق مكناس  - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73(27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERYMACOS

غرض الشركة بإيجاز : - بيع مواد 

البناء.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة   (42 رقم  السفلي  الطابق 

املنارة طريق مكناس  - 32222 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (22.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.222   : خولي   رضوان  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خولي   رضوان  السيد 

اإلمارات العربية   51147 دبي ص.ب 

املتحدة 51147 دبي اإلمارات العربية 

املتحدة.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خولي   رضوان  السيد 

اإلمارات العربية   51147 دبي ص.ب 

املتحدة 51147 دبي اإلمارات العربية 

املتحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/3681.

(83I

ALTA COMPTA

كونصيبط اسطيتيك
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

كونصيبط اسطيتيك شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي )9 تجزئة 
اوخير مكرر شارع ابي جرير الطبري 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   27

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كونصيبط اسطيتيك.

التجميل   : غرض الشركة بإيجاز 

بشكل عام ل حمام عصري.

عنوان املقر االجتماعي : )9 تجزئة 

الطبري  ابي جرير  مكرر شارع  اوخير 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد عبد املالك :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

املالك  عبد  محمد  السيد 

البحراليين  املنار  دلار  عنوانه)ا( 

)9415 فحص انجرة   فحص انجرة  

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

املالك  عبد  محمد  السيد 

البحراليين  املنار  دلار  عنوانه)ا( 

)9415 فحص انجرة   فحص انجرة  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم -.

(84I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE BELKHIRI DES

TRAVAUX DIVERS SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE BELKHIRI DES TRAVAUX

DIVERS SARL  «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي طريق مكناس ص ب 555 

الراشيدية  - 222)5 الراشيدية 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: -.

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  ))2)تم  يونيو   (7 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  بند 

حصص  تفويت  مايلي:  على  ينص 

السيد  ل  محسن  بلخيري  السيد 

بلخيري عبد الرحيم ل السيد بلخيري 

محمد امين ل السيدة نخيلي نادية الى 

السيد بلخيري عالل 

القانوني  الشكل  تغيير  رقم  بند 

للشركة : الذي ينص على مايلي: تغيير 

 SARL القانوني للشركة من  الشكل 

SARL AU  الى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 727.

(85I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE YAFA REIGO SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE YAFA REIGO SARL AU

«شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: قصر 

او ديد اوخنك الراشيدية  - 222)5 

الراشيدية املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: -.

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

))2) تم اتخاح  24 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اضافة مسؤلل قانوني للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيرالشكل القانوني

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  بند 

%50من  تفويت  مايلي:  على  ينص 

حصص السيد عمر الهري الى السيد 

الهري اوحسين 

قانوني  اضافة مسؤلل  رقم  بند 

مايلي:   على  ينص  الذي   : للشركة 

اوحسين  الهري  السيد  اضافة 

كمسؤلل قانوني ثاني للشركة 

القانوني:  تغيرالشكل  رقم  بند 

تغيير الشكل  الذي ينص على مايلي: 

القانوني للشركة من   SARL AU  الى  

 SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 723.

(86I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE LAS SUD SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE LAS SUD SARL  شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي كراج رقم 

1147 تجزئة موالي علي الشريف 

الراشيدية  - 222)5 الراشيدية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.14(31

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   28 املؤرخ في 

 STE شركة حات املسؤللية املحدلدة

رأسمالها  مبلغ     LAS SUD SARL

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

تجزئة   1147 رقم  كراج  اإلجتماعي 

 - الراشيدية   الشريف  علي  موالي 

الراشيدية املغرب نتيجة ل   5(222

: االزمة .

ل حدد مقر التصفية ب كراج رقم 

الشريف  علي  موالي  تجزئة   1147

الراشيدية   5(222  - الراشيدية  

املغرب. 

ل عين:
محمد  سيدي  زاكي   السيد)ة( 

 5(222 الراشيدية  عنوانه)ا(  ل 

)ة(  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 726.

(87I

FIDUTRACO CONSULTING

STARGAZE IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

Stargaze Immo شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع - 

2132) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5353(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Stargaze Immo

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   (  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الطابق الرابع   1( الصنوبر الشقة 

2132) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اكرم ابراهيمي :  31 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 31   : ابراهيمي  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 (4   : ابراهيمي  سرين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 14   : شبيشب  المية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابراهيمي  اكرم  السيد 
 96 1 رقم  تجزئة موالي ادريس زنقة 

كاليفورنيا  - البيضاء املغرب.
السيد اشرف ابراهيمي عنوانه)ا( 
 96 1 رقم  تجزئة موالي ادريس زنقة 

كاليفورنيا  - البيضاء املغرب.
السيدة سرين ابراهيمي عنوانه)ا( 
 96 1 رقم  تجزئة موالي ادريس زنقة 

كاليفورنيا  - البيضاء املغرب.
السيدة المية شبيشب عنوانه)ا( 
 96 1 رقم  تجزئة موالي ادريس زنقة 

كاليفورنيا  - البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد اشرف ابراهيمي عنوانه)ا( 
 96 1 رقم  تجزئة موالي ادريس زنقة 
كاليفورنيا اليضاء - البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس ))2) تحت رقم 815657.

(88I

CAF MANAGEMENT

SOLISIMMO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
12)2)، الدار البيضاء املغرب

SOLISIMMO شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 12، زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 

بوركون  - 2253) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLISIMMO
غرض الشركة بإيجاز : - إستغالل 
ل كراء العقارات اململوكة أل املكترات

- التنمية السياحية
- أعمال التهيئة ل األشغال.

عنوان املقر االجتماعي : 12، زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 
البيضاء  الدار   (2253  - بوركون  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
QUEBEC INC 9312- الشركة  
122  : 6847 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
QUEBEC INC 9312- الشركة  
شارع   524-(25 عنوانه)ا(   6847
فيجر)O   H(Z 1G موريال كيبيك 

كندا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سلوى  زريدة  السيدة 
54 زنقة أيديمبورغ كوندياك كيبيك  

J5R 6V6 كوندياك كيبيك كندا
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.
(89I

COMPTAELISSAOUI

نور العوامرة
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أجعون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
152)9، القصر الكبير املغرب

نور العوامرة شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : دلار 
الالد الغماري الرمل قيادة العوامرة 

القصر الكبير  - 152)9 القصر 
الكبير العوامرة  املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(131
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 
نور العوامرة شركة حات املسؤللية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
الالد الغماري الرمل قيادة العوامرة 
القصر الكبير  - 152)9 القصر الكبير 
لتصفية  نتيجة  املغرب   العوامرة  

الشركة .
ل عين:

الطيبي ل  عبد اوحق    السيد)ة( 
عنوانه)ا( دلار الالد الغماري الرمل ج 
ل ق  العوامرة  القصر الكبير  152)9 
)ة(  كمصفي  املغرب   القصر الكبير  

للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
دلار  لفي   (2(( يونيو   2( بتاريخ 
الالد الغماري الرمل قيادة العوامرة 
القصر   9(152  - الكبير   القصر 

الكبير  املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

يوليوز ))2) تحت رقم 186.
(92I

SAGEST

RAYAN INOX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
RAYAN INOX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي لالد 

بوعبيد ساقية الالد طيب  - 32222 
فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.43661

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( يونس  العابدي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222
يونيو   (( عبدالغني الوحيدي بتاريخ 

.(2((
اسماعيل  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   522 العابدي 
أصل 1.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 
يونيو   (( عبدالغني الوحيدي بتاريخ 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 936).
(91I

AL AGADIR

شركـة ايطاليا بروفيل
إعالن متعدد القرارات

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 80000 9، أكادير 

maroc
شركـة ايطاليا برلفيل «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي:  محطة 
اوخدمة تاكاديرت الدراركة أكادير - 

82222 أكادير املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: --.
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم -1: الذي ينص على مايلي: 
فسخ لحل الشركة  على اثر محضر 
 17 بتاريخ  االستثنائي  العام  او مع 
الشركة  شركاء  قرر   ،(2(( يونيو 
ملمارستها  حد  للضع  الشركة  فسخ 
نظرا لعدم القيام بالهدف املطلوب. 
تشيتشيو    : السيد  لقد تقرر تعيين 

جورجيو  مسؤلال على تصفية لفسخ 

الشركة بما فيها مقرها االجتماعي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم --: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (7 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 112464.

(9(I

 Majalat Consulting SARL مجاالت لالستشارات

AU

AUTO60
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Majalat مجاالت لالستشارات

Consulting SARL AU

رقم 4) الطابق الثاني، عمارة 17، 

تجزئة املسيرة، شارع الرياض، 

املحمدية ، 8812)، املحمدية 

املغرب

AUTO62 شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة، شارع الرياض، رقم 4)، 

الطابق الثاني، عمارة 17 - 2)88) 

املحمدية اململكة املغربية

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO62
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صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركبات  لإصالح  لتشخيص 

املتاجرة  التوزيع،  لالسيارات، 

لمنتجات  أدلات  تصدير  لاستيراد 

لقطاع غيار املركبات للسائل النقل، 

لميكانيك  معلوماتية  تقديم حلول  

املركبات  مختلف  لإلكترلنيك 

الغسل  وخدمة  إضافة  لالسيارات 

لالتنظيف لوسائل النقل..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،(4 رقم  الرياض،  شارع  املسيرة، 

 (88(2  -  17 عمارة  الطابق الثاني، 

املحمدية اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الشرقي كميل :  922 حصة 

بقيمة 92.222 درهم للحصة .

 122   : السيد عبد العزيز كميل 

حصة بقيمة 12.222 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كميل  الشرقي  السيد 

62192 استريس   )2 شارع السابلون 

22)93 سان دلني فرنسا.

السيد عبد العزيز كميل عنوانه)ا( 

 ( مجموعة   18 شقة   (4 عمارة 

بساتين الرحمة الالد عزلز النواصر 

اململكة  البيضاء  الدار   (718(

املغربية.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز كميل عنوانه)ا( 

 ( مجموعة   18 شقة   (4 عمارة 

بساتين الرحمة الالد عزلز النواصر 

اململكة  البيضاء  الدار   (718(

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 32 يونيو 

))2) تحت رقم 88)1.

(93I

MAIROUCHE FISC

SAHARA BETAIL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC

155 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االلل رقم 23 كلميم ، 

81222، كلميم املغرب

SAHARA BETAIL شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 

اهل بالل تسكنان جماعة لقيادة 

القصابي اقليم كلميم - 81222 

كلميم املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA BETAIL

تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوا�سي لالفالحة.

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لقيادة  جماعة  تسكنان  بالل  اهل 

 81222  - كلميم  اقليم  القصابي 

كلميم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الصلح  سامي  محمد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

الصلح  سامي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( الحي االداري زنقة عابد بن 
ايوب رقم )2 العيون 72222 العيون 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الصلح  سامي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( الحي االداري زنقة عابد بن 
ايوب رقم )2 العيون 72222 العيون 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

))2) تحت رقم ))2)/78).

(94I

ائتمانية الشريفي مبارك

فاست بيبليك

Ste FAST PUBLIC 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 81222، كلميم 

املعرب

 Ste FAST PUBLIC فاست بيبليك

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي املركز 
رقم 1) - 81212 اسا املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4(41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: فاست  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.Ste FAST PUBLIC بيبليك

ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة

املكتبية  لاللوازم  املواد  بيع 

بالتقسيط.

عنوان املقر االجتماعي : حي املركز 
رقم 1) - 81212 اسا املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محمد  التامك  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  التامك  السيد 

حي املركز  81212 اسا املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  التامك  السيد 

حي املركز 81212 اسا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  االبتدائية بكلميم  

))2) تحت رقم 77).

(95I

MY BUSINESS SPACE

BARKAOUI BRICO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY BUSINESS SPACE

 N°1 , 1er ETG RUE BAGHDAD

 MOHAMMEDIA ، 28820،

MOHAMMEDIA MAROC

BARKAOUI BRICO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

بيتي سكن الطابق األر�سي شقة 

MAG مجموعة 11 عمارة  G 28  بني 

يخلف 8815) املحمدية املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   19

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BARKAOUI BRICO

غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 

الومنيوم,  نجارة   ; )مقالل(  املعدنية 

معدني أل PVC )مقالل( ; تاجر. .

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة  األر�سي  الطابق  سكن  بيتي 

MAG مجموعة 11 عمارة  G (8  بني 

يخلف 8815) املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بركالي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بركالي  هشام  السيد 

اقامة ابن رشد درج فاء ) شقة 21) 

2)88)  املحمدية املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بركالي  هشام  السيد 

اقامة ابن رشد درج فاء ) شقة 21) 

2)88)  املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 21 يونيو 

))2) تحت رقم 1251.

(96I

rochdi conseil

TECNONATURE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

حل شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون ، 72222، العيون املغرب

TECNONATURE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير  

موالي عبد هللا  رقم 31  العيون - 

72222 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5535

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   (8 املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

  TECNONATURE الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمير  

 - العيون    31 رقم  موالي عبد هللا  

 : ل  نتيجة  املغرب  العيون   72222

حصيلة سنوية سالبة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
االمير  موالي عبد هللا  رقم 31  العيون 

املغرب 72222 العيون املغرب. 

ل عين:

ل  سيمونزي  بيانكة    السيد)ة( 

6 تورينتو  اتور فيرموسكة  عنوانه)ا( 

)ة(  تورينتو ايطاليا كمصفي   12294

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 يوليوز 

))2) تحت رقم 122).

(97I

fhm conseil sarl

لوكوس 10
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fhm conseil sarl

 rue el yemen rsd la cote 12

 10 rue el yemen rsd la cote،

90000، tanger maroc

لوكوس 12 شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى ” لوكوس12 “‘، حي الرسم 

العقاري عدد 15553/36 الكائن 

بالعرائش زنقة الدار البيضاء - 

92222 العرائش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

 6951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : لوكوس 

.12

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرسم  حي   ،‘“ لوكوس12   ” املسمى 

الكائن   36/15553 عدد  العقاري 

 - البيضاء  الدار  زنقة  بالعرائش 

92222 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد محمد قرقا�سي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد قرقا�سي عنوانه)ا( 

شارع اوحسن الثاني رقم )13 92222 

طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد محمد قرقا�سي عنوانه)ا( 

شارع اوحسن الثاني رقم )13 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 737 .

(98I

COMPTAELISSAOUI

طرنس التائب محمد
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTAELISSAOUI

طريق العرائش عمارة أجعون رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

152)9، القصر الكبير املغرب

طرنس التائب محمد شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

العرلبة مجموعة ج شارع 6 رقم 6 

مكرر القصر الكبير  - 152)9 القصر 

الكبير  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.551

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   (7 املؤرخ في 

حات  شركة  محمد  التائب  طرنس 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي  درهم لعنوان مقرها 
رقم   6 شارع  ج  مجموعة  العرلبة 

 9(152  - الكبير   القصر  مكرر   6

القصر الكبير  املغرب نتيجة لتصفية 

الشركة .
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ل عين:

ل  التائب   محمد   السيد)ة( 

ب  مجموعة  العرلبة  حي  عنوانه)ا( 
شارع 6 رقم 6 القصر الكبير  152)9 

)ة(  كمصفي  املغرب   القصر الكبير  

للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

حي  لفي   (2(( يونيو   (7 بتاريخ 
 6 رقم   6 العرلبة مجموعة ج شارع 

مكرر القصر الكبير  - 152)9 القصر 

الكبير  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

يوليوز ))2) تحت رقم 185.

(99I

LUNE CONSEIL

TOP PAINT SERVICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

LUNE CONSEIL

 BD MOHAMMED BEN 47

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE

 VUE B 6EME     ETG N 1 ،

20000، CASABLANCA MAROC

TOP PAINT SERVICE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 47، شارع 

محمد بن عبد هللا إقامة  املنظر 

او ميل باء الطابق السادس الرقم 

1 - 2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (3

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAINT SERVICE

مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دهانات البناء.

عنوان املقر االجتماعي : 47، شارع 

املنظر  إقامة   هللا  عبد  بن  محمد 

او ميل باء الطابق السادس الرقم 1 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد مصطفى بنشاطر 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522   : مرحيلي  إبراهيم  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : السيد مصطفى بنشاطر   

بقيمة 52.222 درهم.

 522  : مرحيلي  إبراهيم  السيد 

بقيمة 52.222 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

بنشاطر  مصطفى  السيد 

 (3 رقم   5 زنقة  خليل  عنوانه)ا( 

 (2222 الفيليت ح م الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

السيد إبراهيم مرحيلي عنوانه)ا( 

الفيليت ح م   ( زنقة صنهاجة خليل 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بنشاطر  مصطفى  السيد 

 (3 رقم   5 زنقة  خليل  عنوانه)ا( 

 (2222 الفيليت ح م الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب

السيد إبراهيم مرحيلي عنوانه)ا( 

الفيليت ح م   ( زنقة صنهاجة خليل 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832559.

322I

ميد الديت

ZAIDI AGRI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميد الديت
رقم 421 تجزئة الصنوبر ، 53122، 

ازرل املغرب

ZAIDI AGRI شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

التاني رقم ))3 تجزئة الصنوبر - 

53122 ازرل املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   23

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAIDI  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AGRI

مزارع   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

-) بيع املنتجات الزراعية -3  تاجر.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الصنوبر  تجزئة   3(( رقم  التاني 

53122 ازرل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : زايدي  فاتحة  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زايدي  فاتحة  السيدة 

سيدي  جماعة  املركز  عدي  سيدي 

املخفي 53122 ازرل املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زايدي  فاتحة  السيدة 

سيدي  جماعة  املركز  عدي  سيدي 

املخفي 53122 ازرل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بازرل   االبتدائية 

))2) تحت رقم 39).

321I

ائتمانية زهير

G.L.S.H
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة
ائتمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمارة باريس الطابق التالت 

مكتب رقم 11 كيليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

G.L.S.H شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 345 املسار طريق 

أسفي - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 39)7)1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.G.L.S.H

أل  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لسيط يقوم باإلستيراد ل التصدير.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 345 

املسار طريق أسفي - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد هيك االن زيمسكي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 GERALD ROGER السيد 

حصة   BERNARD VIAL :  522

بقيمة 122 درهم للحصة .
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

زيمسكي  االن  هيك  السيد 

النقطة  الريكا  طريق  عنوانه)ا( 

قيادة  ل  جماعة   29 الكلمترية 

 42222 سعادة   دائرة  تاسلطانت 

مراكش املغرب.

 GERALD ROGER السيد 

رقم  عنوانه)ا(   BERNARD VIAL

 42222 أسفي  طريق  املسار   345

مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

زيمسكي  االن  هيك  السيد 

النقطة  الريكا  طريق  عنوانه)ا( 

قيادة  ل  جماعة   29 الكلمترية 

 42222 سعادة   دائرة  تاسلطانت 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 6)1376.

32(I

مكتب االستاحة مريم املغرالي

RAYA-JAMAL
إعالن متعدد القرارات

مكتب االستاحة مريم املغرالي

13 شارع احمد شوقي اقامة الباهية 

رقم 9 الطابق التاني فاس ، 32222، 

فاس املغرب

RAYA-JAMAL «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: فاس  

متجر رقم ) قطعة 3 برستيجيا 

 ILOT20 -ملعب اوخيل سيتي سنتر

32222 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.71559

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيدة اوحسنية عوان باعت للسيدة 
نعيمة عوان مجموع اوحصص التي 
522  حصة  تمتلكها  ل هي خمسمئة 
للحصة  درهم  مئة   122 بقيمة 
الواحدة بالشركة  دات راسمال مئة 

  DH 100.00,00  الف
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
عوان  اوحسنية  السيدة  استقالة 
من منصب مسيرة الشركة ل تعيين 
لحيدة  السيدة نعيمة عوان مسيرة  
غير  ملدة   RAYA-JAMAL للشركة 

محددة 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
تقرر  االسهم  لنقل  نتيجة  مايلي: 
باو مع العام تغيير  النضام االسا�سي 
للشركة ل تبعا لدلك تم تعديل البند 
رقم 6 ل 7 ل 14 بمقتضيات النضام 

االسا�سي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغبير 
شركة دات مسؤللية محددة لشركة 
دات شريك  دات مسؤللية محددة 

لحيد
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص على  الذي  ل7:   6 رقم  بند 

مايلي: .
بند رقم 14: الذي ينص على مايلي: 
مسيرة   عوان  نعيمة  السيدة  تعيين 
ملدة   RAYA-JAMAL لحيدة للشركة 

غير محددة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (3 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/3352.
323I

امغار عبد الغافور

KHADAMAT BEN JOUDAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع او يش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االلل تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

 KHADAMAT BEN JOUDAR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
السياحي اقامة مرجان 3 الطابق 
االر�سي 3 تطوان - 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
31717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   13
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHADAMAT BEN JOUDAR
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   3 مرجان  اقامة  السياحي 
تطوان   93222  - تطوان   3 االر�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : السيد اوحمزالي رضوان 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
 122  : السيد اوحمزالي رضوان   

بقيمة 1.222 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
رضوان  اوحمزالي  السيد 
اوخير  دار  تجزئة   46 رقم  عنوانه)ا( 

مرتيل 93152 مرتيل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد خولة الكدميري عنوانه)ا( 
حي الرميالت تجزئة دار اوخير رقم 46 

مرتيل 93152 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

))2) تحت رقم 1357.
324I

MULTI EXPERTISE

STE LILEBAT
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن الصغير الطابق 
األلل رقم 81 ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
STE LILEBAT شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 827 شارع 
محمد 6 ادريسية  - 2122) الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(421(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 أبريل ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 - ادريسية    6 محمد  شارع   827»
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   (2122
بكر  ابو  شارع  معرلف  «حي سيدي 
 (1 املكتب  الشق  عين  القادري 
العمارة 13 الطابق 4 - 2222) الدار 

البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832526.
325I

الرل افريك إكسبير

AF MEDICAL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الرل افريك إكسبير
رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
AF MEDICAL شركة حات مسؤللية 
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محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 
عمارة أطلس بريميوم )17 شارع 
عبد الكريم اوخطابي ،  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDICAL
غرض الشركة بإيجاز : تاجر مواد 
لاملنتجات   لاإلكسسوارات  لمعدات 

الطبية لا الصيدلية
 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة أطلس بريميوم )17 شارع عبد 
الكريم اوخطابي ،  - 42222 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فضيل  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد أيوب فضيل عنوانه)ا( 15 
زنقة فيلناف  95872 بزانس فرنسا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيد أيوب فضيل عنوانه)ا( 15 
زنقة فيلناف  95872 بزانس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم -.

326I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

BOUCHAMIR IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE D’INDICATION FISCAL H-D

9)، زنقة االنطاكي مكتب رقم 6 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

BOUCHAMIR IMMO شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

 àTanger, لعنوان مقرها اإلجتماعي

 65 Prince héritier Immeuble

 Mohand étage 4 n°11 - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8757

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   28

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHAMIR IMMO

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لاملساهمة  املساكن  بيع  ل  إيجار  ل 

لالتشييد و ميع املباني.

 àTanger, : عنوان املقر االجتماعي

 65 Prince héritier Immeuble

 Mohand étage 4 n°11 - 92222

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 72.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

ل  محند  سعيد  محمد  السيد 

عمر :  122 حصة بقيمة 122 درهم 

للحصة .

السيد عبد اوحكيم محند ل عمر :  

122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيدة نعيمة محند ل عمر :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : السيد نور الدين محند ل عمر 

122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيد عبد الواحد محند ل عمر :  

122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

السيد رشيد محند ل عمر :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : السيد خالد محند ل عمر 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد محمد سعيد محند ل عمر 
زنقة للي العهد طنجة   65 عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب.

السيد عبد اوحكيم محند ل عمر 
زنقة للي العهد طنجة   65 عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب.

عمر  ل  محند  نعيمة  السيدة 
زنقة للي العهد طنجة   65 عنوانه)ا( 
طنجة   92222  12 رقم   23 طابق 

املغرب.

عمر  ل  محند  الدين  نور  السيد 

اقامة  بيتهوفن  شارع   (4 عنوانه)ا( 
124 طنجة  3رقم  )2 طابق  الشهباء 

92222 طنجة املغرب.

السيد عبد الواحد محند ل عمر 

اقامة  بيتهوفن  شارع   (4 عنوانه)ا( 
4)1 طنجة  5رقم  )2 طابق  الشهباء 

92222 طنجة املغرب.

عمر  ل  محند  رشيد  السيد 

اقامة نسرين  شارع فاس  عنوانه)ا( 
رقم 14 طنجة  92222 طنجة املغرب.

عمر  ل  محند  خالد  السيد 
زنقة للي العهد طنجة   65 عنوانه)ا( 

92222 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد محمد سعيد محند ل عمر 
زنقة للي العهد طنجة   65 عنوانه)ا( 

92222 طنجة طنجة

عمر  ل  محند  نعيمة  السيدة 
زنقة للي العهد طنجة   65 عنوانه)ا( 
طنجة   92222  12 رقم   23 طابق 

طنجة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55399).

327I

FLASH ECONOMIE

HYLAND
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HYLAND شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 

باستور الطابق 5  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

543491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(( مارس   14

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYLAND

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الترليج للعقار.

)5 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الدار   (2222  -   5 الطابق  باستور 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  AKINNA SARL AU : الشركة 

822 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
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السيد يوسف املهدي السليماني  :  
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 AKINNA SARL AU الشركة 
عنوانه)ا( )5 شارع باستور الطابق 5  

2222) الدار البيضاء املغرب.
السيد يوسف املهدي السليماني  
املعاريف  زنقة سقراط   ( عنوانه)ا( 

2222) الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف املهدي السليماني  
املعاريف  زنقة سقراط   ( عنوانه)ا( 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي ))2) تحت رقم ))8167.
328I

FLASH ECONOMIE

HAYLAND
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HAYLAND شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 
باستور الطابق 5 - 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

543489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( مارس   14
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAYLAND

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الترليج للعقار..

)5 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الدار   (2222  -  5 الطابق  باستور 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  AKINNA SARL AU : الشركة 
822 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

.
السيد يوسف املهدي السليماني :  
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة  
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
 AKINNA SARL AU الشركة 
عنوانه)ا( )5 شارع باستور الطابق 5 

2222) الدار البيضاء املغرب.
السيد يوسف املهدي السليماني 
املعاريف  زنقة سقراط   ( عنوانه)ا( 

2222) الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف املهدي السليماني 
املعاريف  زنقة سقراط   ( عنوانه)ا( 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي ))2) تحت رقم 1)8167.

329I

FLASH ECONOMIE

 ENHOPHIM GESTION ET
MANAGEMENT

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ENHOPHIM GESTION ET
MANAGEMENT

 شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

  مقرها اإلجتماعي: 6) شارع مرس 
السلطان، الطابق 1 الشقة 3 -  

الدار البيضاء

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الدار  في  لاملس ل   (2(( يونيو   (1
تم   (2(( يونيو   (3 بتاريخ  البيضاء 
إعداد القانون األسا�سي لشركة حات 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد باملميزات التالية
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد
 ENHOPHIM الشركة:  تسمية 

GESTION ET MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز : 

-اإلدارة ,إدارة املشاريع في مجاالت 
لاألدلية  ،املستشفيات  الطاقة 

لالعقارات
استشارات استراتيجية االتصال

إعالنات  لكالة  لتشغيل  -إنشاء 
بجميع أشكالها ؛

-عنوان املقر االجتماعي : 6) شارع 
 3 الشقة   1 الطابق  مرس السلطان، 

-  الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
:CRASNIER GUY السيد

درهم   122 بقيمة  حصة   1222
للحصة

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة: 

 CRASNIER GUY السيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832678
312I

FLASH ECONOMIE

7114 أجن�سي
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRHCOMPTA برهاش كوبتا
39، شارع اللة ياقوت الطابق 5 

عمارة د - الدار البيضاء

599)272718  املحمول 

.AGENCY“ SARL A.U 7114“

“ 7114 أجن�سي” 

شركة حات مسؤللية محدلدة ، 
رأسمالها 122.222 درهم 

املقر االجتماعي: رقم 99، درب 

الرياض ) العالية - املحمدية

الس ل التجاري رقم 32823  

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة- شريك لحيد 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-

بالدار البيضاء بتاريخ  4) ماي ))2)، 

مسؤللية  حات  شركة  تأسيس  تم 

بالصفات  لحيد  شريك  محدلدة- 

التالية:

 التسمية:

شركة حات مسؤللية محدلدة – 

شريك لحيد  “7114 أجن�سي”

الهدف:

هدف الشركة يتمثل في :

 ، املكتبية  األدلات  بيع   -

املدرسية  لاللوازم   ، لالقرطاسية 

لكل ما يتعلق باللوازم   ، بشكل عام 

االستهالكية  لاملواد  املكتبية 

للكمبيوتر؛

لملحقات  معدات  جميع  بيع   -

تكنولوجيا املعلومات؛

اوخدمة  مساحة  تشغيل   -

املياه  فواتير  بتحصيل  اوخاصة 

خدمات  لجميع  لالهاتف  لالكهرباء 

التعهيد؛

املقر اإلجتماعى:
رقم 99، درب الرياض ) العالية - 

املحمدية.

املدة: 99 سنة ابتداء من تأسيسها 

تصفية  حالة  في  عدا  ما  النهائي 

الشركة قبل األلان أل تمديد املدة.
رأس املال: 122.222 درهم مقسم 

إلى 1222 حصة اجتماعية من قيمة 

تم أداؤها من  درهم للواحدة،   122

مقسمة  حاتم  جوالل  السيد  طرف 

من 1 إلى 1222.

التسيير:  تسير الشركة من طرف 

السيد جوالل حاتم ملدة غير محدلدة.
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السنة املالية: تبتدئ في فاتح يناير 
لتنتهي في 31 دجنبر.

توزيع األرباح:
بعد خفض  السنوية  األرباح  من 
لتكوين   % 5 يزال  اوخسائر املنقولة، 
االحتياط القانوني، الباقي، بعد زيادة 
أرباح السنوات املاضية، يكون الربح 

اوخاضع للتوزيع. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   (-
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 ،(2(( يونيو   13 بتاريخ  للمحمدية 
ل تس يل الشركة   1148 تحت رقم 
املدينة  لنفس  التجاري  الس ل  في 
رقم  تحت   (2(( يونيو   13 يوم 

 .32823
مستخلص للنشر

برهاش كوبتا

311I

FLASH ECONOMIE

SOFMAG
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

برهاش كوبتا
39، شارع اللة ياقوت الطابق 5 

عمارة د - الدار البيضاء
  املحمول 599)272718

سوفماك
SOFMAG“ SARL“

شركة حات مسؤللية محدلدة ، 
رأسمالها 18.222.222 درهم 

املقر االجتماعي : -1 إقامة الفرح – 
املحمدية.

 الس ل التجاري املحمدية رقم 
32677 - التعريف او بائي رقم 

1223949
التعريف املوحد للشركة 

رقم222222243222223     
تحويل املقر االجتماعي للشركة

-1على إثر او مع العام االستثنائي 
أبريل   1( بتاريخ  باملحمدية  املنعقد 
للشركة  املساهمون  قام   ،   (2((
حات  شركة  سوفماك’   ‘ املسماة 
رأسمالها   ، محدلدة  مسؤللية 

18.222.222 درهم بمايلي:

إلى  االجتماعي  املقر  تحويل   1-
العنوان التالي :

إقامة الفرح – املحمدية.
- تعديل، لفقا لذلك، البند 5 من 

القانون األسا�سي.
االجتماعي  املقر  لتحويل  تبعا   (-
الشركة  تس يل  تم  أعاله،  املذكور 
حات  شركة  ’’سوفماك’’  املسماة 
بالس ل   ، محدلدة  مسؤللية 
االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

باملحمدية تحت رقم 32677.
تم اإليداع القانوني باملحكمة   3-
ماي   31 االبتدائية باملحمدية بتاريخ 

))2)، تحت رقم 1233.
مستخلص للنشر

برهاش كوبتا

31(I

ديوان  األستاحة سلوى اليعقوبي موثقة

SUN PROMO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان  األستاحة سلوى اليعقوبي 
موثقة

))8 شارع املسيرة شقة 3 الناظور ، 
222)6، الناظور املغرب

SUN PROMO شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض تجزئة الصافي - 222)6 
الناظور املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(4357

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6(222  - الصافي  تجزئة  عاريض 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

6.815.322 درهم، مقسم كالتالي:
 : العزيز  عبد  اهواري  السيد 

68153 بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
العزيز  عبد  اهواري  السيد 
عنوانه)ا( زنقة )4 رقم ) لعري الشيخ 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  اهواري  السيد 
عنوانه)ا( زنقة )4 رقم ) لعري الشيخ 

الناظور 222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (4 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

))2) تحت رقم 827.

313I

امغار عبد الغافور

IMMO KANYOU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

امغار عبد الغافور
شارع او يش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االلل تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
IMMO KANYOU شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 29 تجزئة 

القدس مرتيل - 93152 مرتيل 
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.(6481

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 
حات  شركة   IMMO KANYOU
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 29 اإلجتماعي  درهم لعنوان مقرها 
تجزئة القدس مرتيل - 93152 مرتيل 

املغرب نتيجة الوخسارة.
ل عين:

ل  اشركي  احساين   السيد)ة( 
مرتيل  القدس  تجزئة   9 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  مرتيل   93152

للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ )2 يونيو ))2) لفي 29 تجزئة 
مرتيل   93152  - مرتيل  القدس 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

))2) تحت رقم )149.
314I

إئتمانية BKM لإلرشادات

شركة تكنين
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 12 تجزئة املركز لرزازات ، 

45222، لرزازات املغرب
شركة تكنين شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت 
برى  شارع اوحسن االلل حي ايت 
برى  شارع اوحسن االلل 45822 

تنغير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.3977

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   1.222.222»
 1.122.222» إلى  درهم»   122.222»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
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مع ديون الشركة املحددة املقدار ل 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

))2) تحت رقم 88).

315I

امغار عبد الغافور

PALOMA PROTECT
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

امغار عبد الغافور

شارع او يش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االلل تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

PALOMA PROTECT شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

او ديد زنقة ابن رشد رقم 34 

الفنيدق - 13222 الفنيدق املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(6813

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يونيو   13 املؤرخ في 

حات  شركة   PALOMA PROTECT

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

 34 رقم  ابن رشد  زنقة  او ديد  حي 

الفنيدق املغرب   13222  - الفنيدق 

نتيجة الوخسارة.

ل عين:

الفرشم  السيد)ة( محمد العربي  

ل عنوانه)ا( حي املرجة شارع ابن رشد 

الفنيدق   13222 الفنيدق   (77 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

حي  لفي   (2(( يونيو   13 بتاريخ 

 34 رقم  رشد  ابن  زنقة  او ديد 

الفنيدق - 13222 الفنيدق املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

))2) تحت رقم 1491.
316I

STE TOURATEM

STE TOURATEM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TOURATEM
رقم 61)تجزئة جنة الزيتون بنسودة 

فاس ، 32222، فاس املغرب
STE TOURATEM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 37 
رقم 13 حي األمل باب سيفر عين 
هارلن فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7(9(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   2(
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURATEM
-1 أعمال  غرض الشركة بإيجاز : 

مختلفة
-) القياس لالتحقق

-3  مكتب الدراسات لاالستشارات 
الفنية.

 37 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
عين  سيفر  باب  األمل  حي   13 رقم 

هارلن فاس - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سا�سي  بن  له  اال  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   5.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

سا�سي  بن  له  اال  عبد  السيد 
جنة  تجزئة   (61 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   32222 الزيتون بنسودة فاس 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

سا�سي  بن  له  اال  عبد  السيد 
جنة  تجزئة   (61 رقم  عنوانه)ا( 

فاس   32222 الزيتون بنسودة فاس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3172.

317I

TROPICAL IMMO SARL

TROPICAL IMMO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

TROPICAL IMMO SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TROPICAL IMMO شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : فال 

فلوري تجزئة البساتين  رقم 141 

الطابق 6 - 92222 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.126685

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( أبريل   (5 املؤرخ في 

حات  شركة   TROPICAL IMMO

رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 

مقرها  لعنوان  درهم   (.422.222

تجزئة  فلوري  فال  اإلجتماعي 
 -  6 الطابق   141 رقم  البساتين  

طنجة املغرب نتيجة لغياب   92222

النشاط.

ل عين:

ل  البكاري  نبيل   السيد)ة( 

شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا( 

 92222 البكاري   فيال  امل اهدين 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

فال  لفي   (2(( أبريل   (5 بتاريخ 
 141 رقم  البساتين   تجزئة  فلوري 

الطابق 6 - 92222 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم )5545).

318I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

ABC COCCINELLE PRIVEE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  ABC COCCINELLE PRIVEE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ديار 

اليسرى ج ش ) إقامة 11 الطابق 

السفلي بني يخلف املحمدية - 

1622) املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( مارس   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COCCINELLE PRIVEE
رئيس   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤسسة أطفال.
- التعليم قبل االبتدائي حضانة.

ديار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   11 إقامة   ( اليسرى ج ش 
 - املحمدية  يخلف  بني  السفلي 

1622) املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عناب  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عناب  بشرى  السيدة 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عناب  بشرى  السيد 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 5)13.
319I

ائتمانية او وهرة

G3Z NEGOCE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمانية او وهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 5222)، 
خريبكة اململكة املغربية

G3Z NEGOCE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : الرقم 52 
حي اقبال الطابق السفلي - 5222) 

خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.5615

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   (2(( يونيو   (6 في  املؤرخ 

حات  شركة   G3Z NEGOCE حل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

الرقم 52 حي اقبال الطابق السفلي - 

5222) خريبكة املغرب نتيجة لعدم 

اشتغال الشركة.

ل عين:

السيد)ة( انس  زهر ل عنوانه)ا( )5 

تجزئة اقبال حمام السعادة  5222) 

خريبكة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

بتاريخ 32 يونيو ))2) لفي الرقم 52 

 (5222  - حي اقبال الطابق السفلي 

خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 28 يوليوز 

))2) تحت رقم 7)3.

3(2I

BELGA CONSULTING

YJ GROUP
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE LONDRES APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

YJ GROUP شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 45 

شارع فرنسا شقة رقم 8 أكدال - 

12282  الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   32

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUP

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غرفة الشاي لاملقهى لمطعم.

لالتوزيع   ، السريعة  الوجبات 

املنزلي.

جميع  املدنية  الهندسة  أعمال 

 ، الترابية  )األعمال  الدللة  هيئات 

 ، الكسوة   ، املائي  العزل   ، البناء 

األلومنيوم املعدني   ، خشب النجارة 

، السباكة ، الكهرباء ، الطالء ،  ...( ؛

تنظيف لبستنة املباني اوخاصة أل 

العامة ؛ 

عقد محطة خدمة أل تاجر لقود ؛.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

45 شارع فرنسا شقة رقم 8 أكدال - 

12282  الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الرطل  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرطل  املهدي  السيد 
املحيط    6 الشقة  باريس  زنقة   48

12242 الرباط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسون  زينب  السيدة 
لمحمد  الديوري  محمد  زالية   151

القنيطرة    14222  7 رقم  العمراني 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم )632)1.

3(1I

BELGA CONSULTING

MERY TENDANCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE LONDRES APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

MERY TENDANCE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي ج 5 أمل 

1 االضافي رقم9)8  حي يعقوب 

املنصور - 2)121 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.138833

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( ماي   29 في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

MERY TENDANCE  مبلغ رأسمالها 

مقرها  لعنوان  درهم   62.222

االضافي   1 أمل   5 ج  اإلجتماعي 

 - املنصور  يعقوب  حي  رقم9)8  

 : ل  نتيجة  املغرب  الرباط   121(2

بقيت الشركة بدلن نشاط.

ل حدد مقر التصفية ب ج 5 أمل 1 

االضافي رقم9)8  حي يعقوب املنصور 

- 2)121 الرباط املغرب. 

ل عين:

ل  بلكيلة  وحسن    السيد)ة( 

شقة   ( اوحسن  شارع   9 عنوانه)ا( 

املغرب  الرباط   12222 حسان    (

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (2 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

))2) تحت رقم 5)56)1  .
3((I

ACOMS CONSULTING

 ADIICT DEV
INTERNATIONAL

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACOMS CONSULTING
رقم ) عمارة 13 شارع ادريس الثاني 
املدينة او ديدة ، 52222، مكناس 

املغرب
  ADIICT DEV INTERNATIONAL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 17 ساحة 

تشارلز نيكول طابق 7 شقة ) - 
2222) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.529841

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 فبراير ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
طابق  نيكول  تشارلز  ساحة   17»
البيضاء  الدار   (2222  -  ( شقة   7
«الطابق االر�سي عمارة  إلى  املغرب» 
تجزئة   «JET BUSINESS CLASS»
 - معرلف   سيدي   16-18 التوفيق 

2)25) الدار البيضاء   املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3242).
3(3I

AB COMPTA NORD

BELLOUCH BUSINESS.COM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

 BELLOUCH BUSINESS.COM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي يعقوب 

املنصور رقم )الطابق الثاني رقم 4 - 
92272 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
114(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(1 مارس   23
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELLOUCH BUSINESS.COM
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 
في  لاإلنترنت  اإللكترلني  البريد  عبر 
املغرب لالبريد اإللكترلني في اوخارج-

تسويق.
يعقوب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنصور رقم )الطابق الثاني رقم 4 - 

92272 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : بلوش  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 1.222 درهم للحصة .
 122  : بلوش  شيماء  السيدة   

بقيمة 1.222 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بلوش  شيماء  السيدة 
طنجة   92272 السو�سي  حي  املرس 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السو�سي  حي  املرس  السيدة 
عنوانه)ا( املرس حي السو�سي 92222 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 42437).

3(4I

Cabinet Comptable Marzofid

IT BEST REFERENCE
SARL AU 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 IT BEST REFERENCE SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكار الطابق التالث 

شقة 14 باب دكالة - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (6

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST REFERENCE SARL AU

التجارة   •  : غرض الشركة بإيجاز 

لاوخبرة  لاالستشارات  لاملراجعة 

لاملواد لاملعدات لالتسويق لاإلعالن 

لاالتصاالت.

استيراد ل تصدير .  •

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التالث  الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
شقة 14 باب دكالة - 42222 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : خوجي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خوجي  كمال  السيد 
114 او نوبي رقم82 حي يوسف  بن 

تاشفين  42222 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خوجي  كمال  السيد 
114 او نوبي رقم82 حي يوسف  بن 

تاشفين  42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 6)1375.

3(5I

BELGA CONSULTING

 RIBAT ALLANWAR FOR
CATERING SERVICES

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE LONDRES APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
 RIBAT ALLANWAR FOR

CATERING SERVICES شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ) 
رقم 9)4 حي االنبعات  - 22)12 

الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1(5343
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 27 يونيو ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 - حي االنبعات    4(9 رقم   ( «بلوك 
 938» إلى  املغرب»  الرباط   12(22
 - ) حي االنبعات   1 منطقة ب  بلوك 

22)12 الرباط  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 6171)1.
3(6I

LE PREMIER CONSEIL

POINT CLAIR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
POINT CLAIR شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

املنصور الدهبي كليز  - 42222 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7653
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 أبريل   15 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    POINT CLAIR
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
75 شارع املنصور الدهبي  اإلجتماعي 
كليز  - 42222 مراكش املغرب نتيجة 
ل : *حدة املنافسة لتراجع العائدات.
ل حدد مقر التصفية ب 75 شارع 
 42222  - كليز   الدهبي  املنصور 

مراكش املغرب. 
ل عين:

ل  العامري  العربي   السيد)ة( 
تجزئة  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 
بلبكار سقر رقم 139  42222 مراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 9)1373.
3(7I

fiduazizi

SANIGAM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
SANIGAM شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك C العيون  - 72222 
العيون  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4(365

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANIGAM
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد املعدنية األخرى التجارة العامة 

لاالستيراد لالتصدير... اوخ.
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 72222  - العيون    C بلوك  الوحدة 

العيون  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : بنهمان  اوحسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

بنهمان عنوانه)ا(  اوحسن  السيد 

ه  ج  القدس  اقامة  القدس  شارع 

الدار   (2222  3 الطابق   3( شقة   (

البيضاء  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بنهمان عنوانه)ا(  اوحسن  السيد 

ه  ج  القدس  اقامة  القدس  شارع 

الدار   (2222  3 الطابق   3( شقة   (

البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 يوليوز 

))2) تحت رقم ))2)/135).

3(8I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

اسامة لوكسري كارز

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS

 MARRAKECH  10AVENUE

 MOHAMED ZERKTOUNI

  GUELIZ MARRAKECH

 12AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

اسامة لوكسري كارز شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اوحسنة رقم 11) محاميداملحل رقم 

1 - 42222  مراكش  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اسامة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

لوكسري كارز.

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اوحسنة رقم 11) محاميداملحل رقم 

1 - 42222  مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : بوزي  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزي  اسامة  السيد 

رقم33  طلس  األ  جوهرة  تجزئة 

تسلطانة  42222  مراكش  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد مرلان يشو عنوانه)ا( دلار 

للد بن عريف للد مبارك 3222)  بني 

مالل  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137567.

3(9I
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RAISON CONSEIL

STE IBRABNI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE IBRABNI شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي ألالد طيب 

العليا ألالد طيب طريق ايموزار 
فاس. - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBRABNI
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
األشعال  في  مقالل  البناء  العقاري 
جميع  عامة  لبصفة  املختلفة 
 ، الصناعية   ، التجارية  العمليات 
العقارية ل الغير العقارية     ، املالية 

املرتبطة بالهدف املشار إليه أعاله..
ألالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طيب العليا ألالد طيب طريق ايموزار 

فاس. - 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : السيد البركة عبد الواحد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 (22   : السيدة بويحيالي امينة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

الواحد  عبد  البركة  السيد 

طريق  تدغين  تجزئة   5 عنوانه)ا( 

ايموزار 32222 فاس املغرب.

امينة  بويحيالي  السيدة 

طريق  تدغين  تجزئة   5 عنوانه)ا( 

ايموزار 32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الواحد  عبد  البركة  السيد 

طريق  تدغين  تجزئة   5 عنوانه)ا( 

ايموزار 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم )354.
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FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة سادني كار
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة سادني كار شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بيرلت رقم 52 الزهور ) , فاس  

فاس  32262 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.46173

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يونيو   27 في  املؤرخ 

حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 

حات الشريك الوحيد شركة سادني 

درهم   122.222 مبلغ رأسمالها  كار  

شارع  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

بيرلت رقم 52 الزهور ) , فاس  فاس  

32262 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

من  تأسست  الدي  الهدف  تحقيق 

أجله الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
بيرلت رقم 52 الزهور ) , فاس  فاس  

32262 فاس املغرب. 
ل عين:

ل  الدراز  مصطفى   السيد)ة( 
الالد   3 الرجاء  تجزئة  عنوانه)ا( 
الطيب 32222 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
شارع بيرلت رقم 52 الزهور ) , فاس 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/953).
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FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE SOTRAVEP SARL A.U
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد اوخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

 .STE SOTRAVEP SARL A.U
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي لاد 
الدهب الطابق األلل زنقة )1 رقم 

8) خنيفرة  - 54222 خنيفرة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1113
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يونيو   13 املؤرخ في 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
 STE SOTRAVEP الوحيد  الشريك 
SARL A.U.  مبلغ رأسمالها 122.222 
اإلجتماعي حي  درهم لعنوان مقرها 
 1( زنقة  األلل  الطابق  الدهب  لاد 
خنيفرة   54222  - خنيفرة    (8 رقم 

املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.

ل حدد مقر التصفية ب 42حي لاد 

الدهب الطابق األلل زنقة )1 رقم 8) 

خنيفرة  - 54222 خنيفرة املغرب . 

ل عين:

محمد  سيدي  عاللي   السيد)ة( 

خنيفرة   54222 خنيفرة  ل عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 27 يوليوز 

))2) تحت رقم 86).

33(I

VERSION CONSULTING

LE CHARME DU SPA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

VERSION CONSULTING

 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC

LE CHARME DU SPA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 344 

عمارة د1 إقامة التوحيد ) مبرلكة 

جليز - 4222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    (2(( ماي   31 املؤرخ في 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

«شقة 344 عمارة د1 إقامة التوحيد 

مراكش   4222  - جليز  مبرلكة   (

 ( )185 صوكوما   إلى «رقم  املغرب» 

السودري  - 42222 مراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (7 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 54)137.

333I
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bdl conseils

BENSAIDA RENTAL CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

bdl conseils

 Boulevard panoramique ، 349

20150، casablanca maroc

BENSAIDA RENTAL CAR شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  شقة 
رقم GH1 5 بناء 9 الوحدة األلفة - 

2))2)  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5479(5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   28

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENSAIDA RENTAL CAR

غرض الشركة بإيجاز : لكالة كراء 

السيارات بدلن سائق.

شقة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الوحدة األلفة   9 بناء   GH1  5 رقم 

2))2)  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 722.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 6.322   : السيد  يونس بنسعيدة 

حصة بقيمة 632.222 درهم للحصة 

 722   : السيدة مريم اوحمسالي 

حصة بقيمة 72.222 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد  يونس بنسعيدة عنوانه)ا( 

14 16 مجموعة اإلدري�سي علوي زنقة 

  (2152 الشق  عين  الكريماة   ،1(

الدار البيضاء املغرب.

اوحمسالي  مريم  السيدة 
بناء   3 إقامة سان سكوير  عنوانه)ا( 
  (7((3 دار بوعزة نواصر   NR 1 (2

الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد  يونس بنسعيدة عنوانه)ا( 
14 16 مجموعة اإلدري�سي علوي زنقة 
  (2152 الشق  عين  الكريماة   ،1(

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
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sofoget

KAABOUCH PROMOTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 KAABOUCH PROMOTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 14222  

القنيطرة   مغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65911
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAABOUCH PROMOTION
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
اشغال عامة ل أعمال البناء.

عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
  14222  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة   مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : كعبوش  خالد  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد  نبيل قليلش :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : كعبوش  خالد  السيد    

بقيمة 122 درهم.
السيد  نبيل قليليش : 522 بقيمة 

122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
خالد كعبوش عنوانه)ا(   السيد  
القنيطرة  14222  القنيطرة   مغرب.
عنوانه)ا(   قليلش  نبيل  السيد  
القنيطرة  14222  القنيطرة   مغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
خالد كعبوش عنوانه)ا(   السيد  
القنيطرة  14222  القنيطرة   مغرب

عنوانه)ا(   قليلش  نبيل  السيد  
القنيطرة  14222  القنيطرة   مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 91935.
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FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة رواق الحرمين
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة رلاق اوحرمين  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : قطعة 
)43 متجر41 مس د الوفاء حي 

الوفاء) طريق صفرل- فاس طريق 
صفرل- فاس 32262 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.38((7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 
حات  شركة  اوحرمين   رلاق  شركة 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 
لعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة )43 
حي الوفاء)  مس د الوفاء  متجر41 
صفرل-  طريق  فاس  صفرل-  طريق 
نتيجة  املغرب  فاس   32262 فاس 
لعدم تحقيق الهدف الدي تأسست 

من أجله الشركة
ل عين:

ل  رايس   رشيد     السيد)ة( 
شقة  الشرفاء  تجزئة   (3 عنوانه)ا( 
إقامة مالك طريق ايموزار فاس    4
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32622

للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
قطعة  لفي   (2(( يونيو   2( بتاريخ 
حي  الوفاء  مس د  متجر41   43(
طريق  فاس  صفرل-  طريق  الوفاء) 

صفرل- فاس 32262 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/955).

336I

FT1 TRAN

مينمين طرونس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FT1 TRAN
 residence tanmia tanger ، 31

900060، TANGER MAROC
مينمين طرلنس شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي 2) شارع 

القا�سي عياض الطابق 1 الشقة ) 

طنجة. - 92262 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(6415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( مارس   (1

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مينمين 

طرلنس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي لالدللي للبضائع..

2) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 ( الشقة   1 القا�سي عياض الطابق 

طنجة. - 92262 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  بوخاف  السيد 
 1 1 شقة  41 عمارة  ) زنقة  الساملية 

2292) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  بوخاف  السيد 
 1 1 شقة  41 عمارة  ) زنقة  الساملية 

2292) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 3394.
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  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A(CM  sarl

INGTELMA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األلل ، مكتب  رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب
INGTELMA شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

ج/42 إقامة الصدق شارع اوحر ل 
السيد قطب طنجة - 92222  طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.53459

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   (7 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم»   12.222.222» قدره 
إلى  درهم»   5.222.222» من  أي 
طريق  عن  درهم»   15.222.222»
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار ل املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 6996.
338I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

OF GOLF S.A.S
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�سي شارع 
ابن اوخطيب الشقة 3 بورمانة ، 

32262، فاس املغرب
OF GOLF S.A.S شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 

شارع ابي الطيب املتنبي شارع لليلي - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73((9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLF S.A.S
مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قاعة شاي، مطعم.
 13 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
شارع ابي الطيب املتنبي شارع لليلي - 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : املهدي  محمد  العبادي  السيد 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
السيد غاندي معاد :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
املهدي  محمد  العبادي  السيد 
اوحسين  امللك  شارع   28 عنوانه)ا( 
االطلس  الثاني  الطابق   24 الشقة 

32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  معاد  غاندي  السيد 
زنقة بني مسكين تجزئة النزدي   321

السوي�سي 2222) الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
املهدي  محمد  العبادي  السيد 
اوحسين  امللك  شارع   28 عنوانه)ا( 
االطلس  الثاني  الطابق   24 الشقة 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 9))73.
339I

AMBER CATERING

 TSC TRANSPORT SERVICES
COMPANY

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

 TSC TRANSPORT SERVICES

COMPANY

)1 زنقة سارية ابن زنيم الطابق 

الثالث الشقة رقم 3 حي النخيل ، 

2342)، الدار البيضاء املغرب

 TSC TRANSPORT SERVICES

COMPANY شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1 زنقة 

سارية ابن زنيم الطابق الثالث 

الشقة رقم 3 حي النخيل  - 2342) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5492(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   2(

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية :

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TSC TRANSPORT SERVICES

.COMPANY

نقل    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسافرين .

- نقل البضائع.
زنقة   1(  : عنوان املقر االجتماعي 

سارية ابن زنيم الطابق الثالث الشقة 
الدار   (2342  - حي النخيل    3 رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فيصل بوداس :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
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السيد يوسف بوداس :  52 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   بوداس  فيصل  السيد 
 86 رقم  محمد  سيدي  االمير  شارع 

222)6 الناظور املغرب.
السيد يوسف بوداس عنوانه)ا( 
  19 12رقم  زنقة  ميمون  لالد  حي 

222)6 الناظور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   بوداس  فيصل  السيد 
 86 رقم  محمد  سيدي  االمير  شارع 

222)6 الناظور املغرب
السيد يوسف بوداس عنوانه)ا( 
  19 12رقم  زنقة  ميمون  لالد  حي 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 25 يوليوز ))2) تحت رقم 3171).

342I

AMBER CATERING

AMBER CATERING
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AMBER CATERING
)1 زنقة سارية ابن زنيم الطابق 

الثالث الشقة رقم 3 حي النخيل ، 
2342)، الدار البيضاء املغرب

AMBER CATERING شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1 زنقة 
سارية ابن زنيم الطابق الثالث 

الشقة رقم 3 حي النخيل - 2342) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
5492(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   2(
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMBER CATERING

مطعم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

تجهيز لجبات املسافرين.

زنقة   1(  : عنوان املقر االجتماعي 

سارية ابن زنيم الطابق الثالث الشقة 

الدار   (2342  - النخيل  حي   3 رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فيصل بوداس :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد يوسف بوداس :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   بوداس  فيصل  السيد 

 86 رقم  محمد  سيدي  االمير  شارع 

222)6 الناظور املغرب.

السيد يوسف بوداس عنوانه)ا( 

  19 12رقم  زنقة  ميمون  لالد  حي 

222)6 الناظور املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   بوداس  فيصل  السيد 

 86 رقم  محمد  سيدي  االمير  شارع 

222)6 الناظور املغرب

السيد يوسف بوداس عنوانه)ا( 

  19 12رقم  زنقة  ميمون  لالد  حي 

222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3172).

341I

شركة جهاد املحاسب

شركة أسفار أيوب ش-م-م ش-و
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة جهاد املحاسب
الرقم )2 عمارة نياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة او ديدة 
أسفي ، 46222، أسفي املغرب

شركة أسفار أيوب ش-م-م ش-ل 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

رقم 3)) تجزئة الرلنق الصويرة - 
44222 الصويرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

4141 الصويرة.
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (219 شتنبر   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناي  حسنى  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل   12.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   12.222
شتنبر   (( بتاريخ  بنجديد  محمد  

.(219
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   24 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

))2) تحت رقم ))2)/)98.
34(I

شركة جهاد املحاسب

شركة أسفار أيوب ش-م-م ش-ل   

Sté ASSFAR AYOUB
S.A.R.L  A-U

شركة حات مسؤللية محدلدة 
حات الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم )2 عمارة نياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة او ديدة 
أسفي ، 46222، أسفي املغرب

شركة أسفار أيوب ش-م-م ش-ل   
 Sté ASSFAR AYOUB S.A.R.L  A-U

شركة حات مسؤللية محدلدة
 حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 
رقم 3)) تجزئة الرلنق الصويرة - 

44222 الصويرة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري   
آسفي 945)1   .

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) شتنبر 219) تم  تحويل  
للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
الرلنق  تجزئة   ((3 رقم  «كراج  من 
44222 الصويرة املغرب»  الصويرة - 
25 تجزئة الداموح القليعة  إلى «رقم 

أسفي - 46222 أسفي  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

))2) تحت رقم ))2)/)98.

343I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

DAISSAN
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

DAISSAN شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 353 
حي القدس قلعة السراغنة - 43222 

قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
5(27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAISSAN
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات
اشغال البناء لاشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 353 
حي القدس قلعة السراغنة - 43222 

قلعة السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : انس  الناصري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  انس  الناصري  السيد 
رقم 353 حي القدس قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  انس  الناصري  السيد 
رقم 353 حي القدس قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 29 

ماي ))2) تحت رقم ))2)/23).
344I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

OFKA TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

OFKA TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار اقبالة 
الفرائطة قلعة السراغنة - 43222 

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5(31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   (9

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OFKA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستورد

نقل األمتعة غير املصحوبة.

دلار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - السراغنة  قلعة  الفرائطة  اقبالة 

43222 قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : عمر  الزيتوني  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الزيتوني عمر عنوانه)ا( رقم 

السراغنة  قلعة  وخليفة  جنان   (73

43222 قلعة السراغنة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد الزيتوني عمر عنوانه)ا( رقم 

السراغنة  قلعة  وخليفة  جنان   (73

43222 قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 16 

ماي ))2) تحت رقم ))2)/19).

345I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 GROUPE SCOLAIRE ILYASSE
LOUNASSDA PRIVE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ILYASSE
LOUNASSDA PRIVE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الالد 
حسون لوتاسدة  قلعة السراغنة - 

43222 قلعة السراغنة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.41(3

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(( ماي   11 في  املؤرخ  الوحيد 
مسؤللية  حات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 
 GROUPE SCOLAIRE ILYASSE
مبلغ    LOUNASSDA PRIVE
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
الالد حسون  دلار  اإلجتماعي  مقرها 
 43222  - قلعة السراغنة  لوتاسدة  
 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 

ع ز الشركة عن تغطية مصاريفها.
ل حدد مقر التصفية ب دلار الالد 
 - قلعة السراغنة  حسون لوتاسدة  

43222 قلعة السراغنة املغرب. 
ل عين:

ل  النضيج  او ياللي   السيد)ة( 
 12 س  م  االمان  اقامة  عنوانه)ا( 
عين   13 شقة   3 طابق   76 عمارة 
السبع  2582) الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 4) 

يونيو ))2) تحت رقم ))2)/)7).

346I

YOUNESS BENMOUSSA

QT CONSEIL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422

QT CONSEIL  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية 
زنقة محمد القري لزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم 

) القنيطرة. - 14222 القنيطرة  

املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

 659(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 QT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSEIL

التدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

املستمر/  تاجر معدات صناعية.
عنوان املقر االجتماعي : زالية زنقة 

محمد القري لزنقة انوال إقامة املنار 

 - القنيطرة.   ( عمارة ب املكتب رقم 

14222 القنيطرة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : سناء   صابر  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سناء   صابر  السيدة 
  (14 رقم   1 امل موعة  الرشاد  حي 

15422 تيفلت  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سناء   صابر  السيدة 
  (14 رقم   1 امل موعة  الرشاد  حي 

15422 تيفلت  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم -.

347I

YOUNESS BENMOUSSA

 EDEN JARDINAGE YASMIN
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422

 EDEN JARDINAGE YASMIN

SARL AU شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية 
زنقة محمد القري ل زنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم )  

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

659(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   25

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EDEN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.JARDINAGE YASMIN SARL AU
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اوحدائق   ، غرس أل صيانة اوحدائق 
املختلفة  األشغال   / إوخ   ، الطرق   ،
استيراد  لسيط  أل  تاجر   / البناء  أل 

لتصدير.
عنوان املقر االجتماعي : زالية زنقة 
محمد القري ل زنقة انوال إقامة املنار 
القنيطرة    ( رقم  املكتب  عمارة ب 

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد االنصري محمد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد االنصري محمد عنوانه)ا( 
دلار الالد اسبيطة عامر سال 11222 

سال املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد االنصري محمد عنوانه)ا( 
دلار الالد اسبيطة عامر سال 11222 

سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم -.
348I

آملاكوس

بساتين آية
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

آملاكوس
زنقة طرفاية عمارة 12 مكرر شقة 
رقم 13 م.ج ، 52122، مكناس 

املغرب
بساتين آية شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اإلدريسية رقم 689  - 222)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بساتين 

آية.

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استغالل فالحي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9(222  -   689 رقم  اإلدريسية 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الزهيري  قاسم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزهيري  قاسم  السيد 

 137 رقم  او ديد  املغرب  تجزئة 

222)9 العرائش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزهيري  قاسم  السيد 

 137 رقم  او ديد  املغرب  تجزئة 

222)9 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم 1)7.

349I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

PETIT DAÏKOU SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

مكاتب املدينة 3، زنقة أصيال، 

الطابق اوخامس، مكتب رقم 65، 

أطلس املدينة او ديد - فاس. ، 

32222، فاس املغرب

PETIT DAÏKOU SARL AU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 44 

شارع 3 عبد السالم عامر ميادين 

السباق - فاس - 32222 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.694(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تحويل   تم    (2(( ماي   32 املؤرخ في 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
عبد السالم عامر   3 شارع   44 «رقم 

 32222  - فاس   - السباق  ميادين 
فاس املغرب» إلى «رقم 3 زنقة بنزرت 

 32222  - اوخطيب فاس  ابن  شارع 

فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/3655.

352I

B.A

ARSAT LAARA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

B.A

 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،

CASABLANCA MAROC

ARSAT LAARA  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد 3، الطابق اوخامس 
الرقم )) - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.523771

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   (2(( ماي   17 في  املؤرخ 
برادة  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

سني ليلى كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832794.

351I

FOUZMEDIA

USEDIGITAL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
USEDIGITAL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املنصور الدهبي عمارة فيكيك  
الرقم 14 مكتب رقم 3 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   28
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.USEDIGITAL
غرض الشركة بإيجاز : التسيير في 

اإلعالميات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنصور الدهبي عمارة فيكيك  الرقم 
14 مكتب رقم 3 - 14222 القنيطرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضا  انعينيعة  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
السيد انعينيعة ياسين عنوانه)ا( 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  منير  الطال�سي  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.
الدين  صالح  األطر�سي  السيد 
عنوانه)ا( القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رضا  انعينيعة  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

35(I

FOUZMEDIA

 MEMO INVEST GROUPES 
» )ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد(
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 « MEMO INVEST GROUPES 
)ش.م.م حات الشريك الوحيد( 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
سبو ما بين الطابقين مكتب رقم 5. - 

14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65913

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   ((
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 «  MEMO INVEST GROUPES

)ش.م.م حات الشريك الوحيد(.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
متنوعة  إنشاءات  أل  أعمال   *

لتطوير املباني لاملساحات اوخضراء
* أشغال مختلفة،

املذكورة  األنشطة  من  لغيرها   *
بالقانون األسا�سي للشركة

عالقة  له  آخر  نشاط  كل   *
بالنشاط الرئي�سي للشركة،

العـمـلـيـات  كـل  عـامة،  لبـصـفـة 
الـعـقـاريـة  الـصـنـاعـيـة،  الـتجـاريـة، 
لـهـا  التـي  لالـمـالـيـة  الـعـقـاريـة  غـيـر  أل 
مبـاشـرة  غيـر  أل  مـبـاشـرة  عـالقـة 
بالـمـواضـيـع املـذكـورة أعاله أل قـابـلـة 

لإلسهام فـي تـنـمـيـة الـشـركـة.
15 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
سبو ما بين الطابقين مكتب رقم 5. - 

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

222.)5.11 درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
لركيك  املهدي  محمد  السيد 
فال   8 فيال   83 م  الزنقة  عنوانه)ا( 

فلوري 14222 القنيطرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

لركيك  املهدي  محمد  السيد 
فال   8 فيال   83 م  الزنقة  عنوانه)ا( 

فلوري 14222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم -.

353I

FOUZMEDIA

 INGENIERIE DES
MATERIAUX ET SOLS

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 INGENIERIE DES MATERIAUX

ET SOLS
 شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
املنصور الدهبي مكتب رقم 3 عمارة 
فيكيك - 14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65751
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INGENIERIE DES MATERIAUX

.ET SOLS
مختبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملراقبة او ودة.
14 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
3 عمارة  املنصور الدهبي مكتب رقم 

فيكيك - 14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  كراك  السيد 
الرامي عمارة أشقة  بئر   3 زنقة رقم 

 14222 العربي  املغرب  د  بلوك   (7

القنيطرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  كراك  السيد 
الرامي عمارة أشقة  بئر   3 زنقة رقم 

 14222 العربي  املغرب  د  بلوك   (7

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 1) يونيو 

))2) تحت رقم -.

354I

FOUZMEDIA

ALISYA FOOD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ALISYA FOOD شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري بن عمر محل رقم 7 قصبة 

مهدية - 14222 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري -.

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    (2(( ماي   (3 املؤرخ في 

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

رقم  محل  عمر  بن  التجاري  «املركز 

القنيطرة   14222  - قصبة مهدية   7
املغرب» إلى «زالية زنقة ادريس األكبر 

لموالي عبدالرحمان إقامة ياسمين 

القنيطرة    14222  -  69 رقم  محل 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5) ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

))2) تحت رقم 55673.

355I

FOUZMEDIA

MSS GROUPE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MSS GROUPE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 14 شارع 
املنصور الدهبي مكتب رقم 3 عمارة 
فيكيك - 14222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65639
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   28
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MSS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE
توصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطلبات
مركز للخدمات

خدمات املطاعم.
14 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
3 عمارة  املنصور الدهبي مكتب رقم 

فيكيك - 14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد مازن نيزار عنوانه)ا( شارع 
ديور او امع   9 اوحسن الثاني شقة 

2222) الرباط املغرب.
اوحمدلني  صريا  السيدة  
النور  إقامة   3 سكتور  عنوانه)ا( 
عمارة أ الشقة 6 حي الرياض 2222) 

الرباط املغرب.

عسيلة  آيت  سعيد  السيد 
زنقة   9 الشقة   9 عمارة  عنوانه)ا( 

طناكرا حي النهضة 1 2222) الرباط 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

 422 السيد مازن نيزار عنوانه)ا( 
ديور   9 شقة  الثاني  اوحسن  شارع 

او امع 2222) الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 13 يونيو 

))2) تحت رقم -.

356I

SMCFF

GOOD 4 U FOOD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SMCFF

46 شارع الزرقطوني الطابق التاني 

الشقة رقم 6 ، 5222)، الداربيضاء 

املغرب

GOOD 4 U FOOD شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة اقامة اللوفر رقم 653 

الطابق 4 الشقة 11 - 5222) 

الداربيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549593

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOOD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.4 U FOOD

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

تموين   + الشركات  تموين  تسيير  ل 

جماعي .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

كلميمة اقامة اللوفر رقم 653 الطابق 

الداربيضاء   (5222  -  11 الشقة   4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فريد مرفوق :  22) حصة 

بقيمة 2.222) درهم للحصة .

السيد محسن بركة :  422 حصة 

بقيمة 42.222 درهم للحصة .

 (22   : السيد عبد الصمد خليل 

حصة بقيمة 2.222) درهم للحصة .

حصة   (22   : انوار  زهير  السيد 

بقيمة 2.222) درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرفوق  فريد  السيد 
95 رقم  )1 عمارة  قامه االمان م س 

 (5222 البيضاء  الدار  س  ع   13

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بركة  محسن  السيد 

عمارة   7 ديار  اقامة  املقالمة  شارع 

ال جيرلن الدار   11 ) شقة  طابق   3

الدارالبيضاء   (5222 البيضاء 

املغرب.

خليل  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( سيدي مومن تجزئة رياض 
1 رقم  11 عماره  سيدي مومن م س 

الدارالبيضاء   (5222 البيضاء   16

املغرب.

عين  عنوانه)ا(  انوار  زهير  السيد 
البيضاء   4 رقم   36 زنقه  الشق 

5222) الدارالبيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مرفوق  فريد  السيد 
95 رقم  )1 عمارة  قامه االمان م س 

 (5222 البيضاء  الدار  س  ع   13

الدارالبيضاء املغرب

عين  عنوانه)ا(  انوار  زهير  السيد 
البيضاء   4 رقم   36 زنقه  الشق 

5222) الدارالبيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3828).

357I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

WARAKAT YAHYA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

WARAKAT YAHYA شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 87 الصياد 

)  - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (7

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WARAKAT YAHYA

غرض الشركة بإيجاز : لراقة 

عرض املهرجانات الفنية

االستيراد ل التصدير.

 87  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الصياد )  - 14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : اوحفيان  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : اوحفيان  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

اوحفيان عنوانه)ا(  السيد رشيد 
 14222  1(22 رقم   1 الوفاء  تجزئة 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  اوحفيان  أيوب  السيد 

 14222 الصفافعة   املراسدة  دلار 

سيدي سليمان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

اوحفيان عنوانه)ا(  السيد رشيد 
 14222  1(22 رقم   1 الوفاء  تجزئة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )) يونيو 

))2) تحت رقم 537).

358I

STE NOUR AL OUFOUK SAKANE

 STE NOUR AL OUFOUK

SAKANE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 STE NOUR AL OUFOUK

SAKANE
1) تجزئة فرح امل ال اوحضري 

بنسودة الطابق 3 الشقة 5 فاس ، 

32222، فاس املغرب

 STE NOUR AL OUFOUK

SAKANE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1) تجزئة 

فرح امل ال اوحضري بنسودة 

الطابق 3 الشقة 5 فاس - 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

731(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   19

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUR AL OUFOUK SAKANE

غرض الشركة بإيجاز : -1 التطوير 

العقاري

-) مطور عقارات.

عنوان املقر االجتماعي : 1) تجزئة 

فرح امل ال اوحضري بنسودة الطابق 

فاس   32222  - فاس   5 الشقة   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : عبداللي  أنس  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة فوزية العمراني املستاري 

درهم   122 بقيمة  حصة   522   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبداللي  أنس  السيد 

فيال 6 زنقة الشحرلر الزهور 1 فاس 

32222 فاس املغرب.

السيدة فوزية العمراني املستاري 

تجزئة حدائق البديع فيال  عنوانه)ا( 

ق 134 األندلس عين الشقف موالي 

يعقوب فاس 32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبداللي  أنس  السيد 

فيال 6 زنقة الشحرلر الزهور 1 فاس 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم -.

359I

B.A

ACHRO BTP

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

B.A

 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،

CASABLANCA MAROC

ACHRO BTP شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 65) شارع 

الزرقطوني الطابق 9 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.525555

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   16 املؤرخ في 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    ACHRO BTP

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

الزرقطوني  شارع   (65 اإلجتماعي 

الدارالبيضاء   (2222  -  9 الطابق 

املغرب نتيجة ل : عدم لجود مشاريع.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

 - األلفة   5 شقة   146 الرقم  الزبير 

2222) الدارالبيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  العوني  رشيدة   السيد)ة( 

 146 الرقم  الزبير  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (2222 األلفة   5 شقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )83278.

362I
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SMCFF

PROOF SYSTEM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMCFF

46 شارع الزرقطوني الطابق التاني 

الشقة رقم 6 ، 5222)، الداربيضاء 

املغرب

PROOF SYSTEM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة اقامة اللوفر رقم 653 

الطابق 4 الشقة 11 - 5222) 

الداربيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548823

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   14

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROOF SYSTEM

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة + العزل ل اوختم  + التجارة .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

كلميمة اقامة اللوفر رقم 653 الطابق 

الداربيضاء   (5222  -  11 الشقة   4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : قاصح   امين  محمد  السيد  

1.222 حصة بقيمة 122.222 درهم 

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

قاصح   امين  محمد  السيد  

شارع  مونى  تجزئة   4(4 عنوانه)ا( 

الداخلة االنارة 1 عين الشق البيضاء 

5222) الدارالبيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

قاصح   امين  محمد  السيد  

شارع  مونى  تجزئة   4(4 عنوانه)ا( 

الداخلة االنارة 1 عين الشق البيضاء 

5222) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 887)).

361I

SMCFF

ALI CLEAN
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMCFF

46 شارع الزرقطوني الطابق التاني 

الشقة رقم 6 ، 5222)، الداربيضاء 

املغرب

ALI CLEAN شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
رلدين الزالية 31 احمد الناصري 

محل رقم 5 الدارالبيضاء - 5222) 

الداربيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548793

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   14

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLEAN
غرض الشركة بإيجاز : مصبنة.

زنقة   16  : عنوان املقر االجتماعي 
الناصري  احمد   31 الزالية  رلدين 
 (5222  - الدارالبيضاء   5 محل رقم 

الداربيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : يوسف  جابر  السيد 
حصة بقيمة 122.222 درهم للحصة  
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  جابر  السيد 
 14 الشقه   4 الطابق  ليزر  زنقه   1
الدارالبيضاء   (5222 الدار البيضاء 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  جابر  السيد 
 14 الشقه   4 الطابق  ليزر  زنقه   1
الدارالبيضاء   (5222 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )88)).
36(I

SMCFF

EL BALGHITI FRAISAGE FER
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMCFF
46 شارع الزرقطوني الطابق التاني 
الشقة رقم 6 ، 5222)، الداربيضاء 

املغرب
 EL BALGHITI FRAISAGE FER

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة اقامة اللوفر رقم 653 
الطابق 4 الشقة 11 - 5222) 

الداربيضاء املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548247

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   29
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALGHITI FRAISAGE FER
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم +تجارة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كلميمة اقامة اللوفر رقم 653 الطابق 
الداربيضاء   (5222  -  11 الشقة   4

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 322.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  موالي  البلغيتي  السيد 
بقيمة  حصة   3.222   : اوحفيظ 

322.222 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عبد  موالي  البلغيتي  السيد 
اوحفيظ عنوانه)ا(  االندلس 5 الزنقة 
الدارالبيضاء   (5222 19 عين الشق 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عبد  موالي  البلغيتي  السيد 
اوحفيظ عنوانه)ا(  االندلس 5 الزنقة 
الدارالبيضاء   (5222 19 عين الشق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 282)).

363I
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MOHABA S.A.R.L

MOHABA
شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOHABA S.A.R.L
شارع اللة الياقوت برج الياقوت 

عمارة C طابق 5 رقم 1) ، 2222)، 
البيضاء املغرب

MOHABA شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
125 شقة GH16 11 ڭولف سيتي 

بريستيجيا بوسكورة  - 2222) 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(65131
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 18 أكتوبر 218) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
GH16 11 ڭولف  125 شقة  «عمارة 
سيتي بريستيجيا بوسكورة  - 2222) 
اللة  «شارع  إلى  املغرب»  البيضاء 
الياقوت برج الياقوت عمارة C طابق 
5 رقم 1) - 2222) البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 218) تحت رقم )68428.
364I

ALTA COMPTA

إف زيد أ5 طرانس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
إف زيد أ5 طرانس شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
الرلداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 

القدس رقم 34 طنجة - 92222 
طنجة املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(9223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إف زيد 

أ5 طرانس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ل الدللي للبضائع.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرلداني زنقة عبد هللا الهبطي اقامة 

 92222  - طنجة   34 رقم  القدس 

طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ألشيخ  الزهراء  فاطمة  السيدة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

ألشيخ  الزهراء  فاطمة  السيدة 

زنقة  مسلم  إمام  شارع  عنوانه)ا( 

طنجة   1( رقم  جابر  بن  حافظ 

92222 طنجة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

ألشيخ  الزهراء  فاطمة  السيد 

زنقة  مسلم  إمام  شارع  عنوانه)ا( 

طنجة   1( رقم  جابر  بن  حافظ 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55658).

365I

TRAGESCO

 GROUPE FIKRI G.F.
DDAMOUH ASSURANCE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

 GROUPE FIKRI G.F.
DDAMOUH ASSURANCE شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي محج 

محمد اوخامس عمارة موانتين رقم 
1 - 82222 الدشيرة او هادية انزكن 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4557

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 12.222» أي من  درهم»   492.222»
عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أل أرباح أل    : طريق 

عاللات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (7 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 48)1.
366I

الشركة املدنية املهنية للمحاماة «بكو�سي ل حب�سي»

AXA ASSISTANCE MAROC
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

الشركة املدنية املهنية للمحاماة 
«بكو�سي ل حب�سي»

6 زنقة الفرابي، شارع الراشدي، 
إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence Toubkal, 2ème étage،

2332)، الدار البيضاء املغرب
 AXA ASSISTANCE MAROC

شركة املساهمة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 8)1، 

شارع وحسن ال ادار - 2492) الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.93.281
العام  او مع  بمقت�سى 
ماي   (5 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2((
درهم»   46.321.7(7» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   (4.77(.184» من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   71.273.911»

تقديم حصص نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 8)35).
367I

ACDEN

BE MIDDLE EAST & AFRICA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
  BE MIDDLE EAST & AFRICA

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
نوفا أفريقيا رقم 17 ، الطابق األلل 

، 42 ، شارع البنفسج ، او بل 
القديم ،  - 92242 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(8.929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( مارس   (4
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MIDDLE EAST & AFRICA
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الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في املغرب أل في  سواء   ، من الشركة 
اوخارج ، باألصالة عن نفسها أل نيابة 

عن الغير:
مجال  في  اوخدمات  تقديم 
لاالتصاالت  املعلوميات  تكنولوجيا 
لالتقنيات  لالكابالت  لالشبكات 

اوحديثة. -
مجال  في  لاملساعدة  املشورة 
لالتقنيات  املعلوميات  تكنولوجيا 

اوحديثة. -
املساعدة التقنية لالتجارية مع   -

موردي البرامج لاألجهزة.
لتمثيل  لتوزيع  لاستيراد  شراء 
لجميع  الكمبيوتر  لبرامج  أجهزة 

التطبيقات األخرى حات الصلة. –
التدريب  خدمات  تقديم 
مجال  في  لالتدريب  لاالستشارات 

نشاطها. -
لتصدير  لاستيراد  لحيازة  أخذ 
املواد  جميع  لتمثيل  لنقل  لتشغيل 
لالعمليات لبراءات االختراع املتعلقة 

بهذه األنشطة. -
- املشاركة املباشرة أل غير املباشرة 
املالية  املعامالت  جميع  في  للشركة 
أل  املالية  األلراق  أل  العقارية  أل 
الصناعية  أل  التجارية  املؤسسات 
التي قد تكون مرتبطة بغرض الشركة 

أل أي غرض مشابه أل حي صلة
العمليات  جميع  أعم،  لبشكل 
املرتبطة بشكل مباشر أل غير مباشر 

بالهدف أعاله
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نوفا أفريقيا رقم 17 ، الطابق األلل ، 
42 ، شارع البنفسج ، او بل القديم 

،  - 92242 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 BE NETWORKS الشركة 
درهم   122 بقيمة  حصة   :  1.222

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

 BE NETWORKS الشركة 
 Antwerpsesteenweg عنوانه)ا( 

822) 79)  ميكلين بل يكا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
هيلسين  طوماس  السيد 
 Kerstraat 58 te 3261 عنوانه)ا( 
بل يكا ل اوحامل    3261  Leefdaal

EM481391 و واز السفر رقم
السيد مارتين كاميرمان عنوانه)ا( 
 te, 2970, Schilde  2970  ,159
بل يكا    Wijnegemsteenweg
رقم  السفر  و واز  اوحامل  ل 

NM967H491
عصوم  العلي  عبد  السيد 
  Rue des Foulons 33, عنوانه)ا( 
بل يكا ل اوحامل   1222  Bruxelles
الدي   ES681322 و واز السفر رقم 
إليه  يفوضون  أنهم  املسيرلن  يعلن 

صالحياتهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55581).

368I

TRAGESCO

 GROUPE FIKRI G.F.
DDAMOUH ASSURANCE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

 GROUPE FIKRI G.F.
 DDAMOUH ASSURANCE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محج 
محمد اوخامس عمارة موانتين رقم 

1 - 82222 الدشيرة او هادية انزكان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فكري اوحسان 
أصل  من  اجتماعية  حصة   3.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.222
داموح محمد بتاريخ 23 يونيو ))2).
مليكة  اعز  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
522 حصة لفائدة  السيد )ة( داموح 

محمد بتاريخ 23 يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   (7 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 49)1.

369I

TRAGESCO

 GROUPE FIKRI .G.F. IAZZA
ASSURANCE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رفع رأسمال الشركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

 GROUPE FIKRI .G.F. IAZZA
ASSURANCE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 3 
رقم 649 طريق بيوكرى ايت ملول 
انزكان - 86152 ايت ملول انزكان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.4555

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 12.222» أي من  درهم»   492.222»
عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أل أرباح أل    : طريق 

عاللات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (7 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 52)1.

372I

TRAGESCO

 GROUPE FIKRI G.F. IAZZA

ASSURANCE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 159

2490، CASABLANCA MAROCA

 GROUPE FIKRI G.F. IAZZA

ASSURANCE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 3 
رقم 649 طريق بيوكرى ايت ملول 

انزكان - 86152 ايت ملول انزكان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4555

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(( يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( فكري اوحسان 

أصل  من  اجتماعية  حصة   3.222

3.222 حصة لفائدة  السيد )ة( اعز 

مليكة بتاريخ 23 يونيو ))2).

داموح محمد  )ة(  السيد  تفويت 

522 حصة اجتماعية من أصل 522 

اعز مليكة  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 13 يوليوز ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   (7 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 51)1.

371I

TRAGESCO

G.F. AUTO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 159

2490، CASABLANCA MAROCA

G.F. AUTO شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية تاسيال )E5 الدشيرة 

او هادية انزكان - 86362 الدشيرة 
او هادية انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.13221
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فكري اوحسان 
 175 حصة اجتماعية من أصل   42
ايال رشيد  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 28 يونيو ))2).
محمد  داموح  )ة(  السيد  تفويت 
 175 حصة اجتماعية من أصل   42
ايال رشيد  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 28 يونيو ))2).
)ة( رضواني محمد  تفويت السيد 
 152 حصة اجتماعية من أصل   (2
ايال رشيد  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 28 يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   (7 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم )5)1.

37(I

TRAGESCO

 Société G.F. KAMAL
ASSURANCE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

 Société G.F. KAMAL
ASSURANCE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة امل 
سوس ) محج اوحسن االلل املتجر 

4 - 8222  اكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.19945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(( يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امنة  فركي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   7.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   7.222

بطاحي كمال بتاريخ 23 يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   (8 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 112495.

373I

FIDUCOJ

SGO KFE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

SGO KFE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

 RDC BD لعنوان مقرها اإلجتماعي

 MOHAMED VI HAY AL INARA

 BLOC D NR 73 - 60000 OUJDA

.MAROC

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.32841

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم   (2(( يونيو   (9 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 12.222» أي من  درهم»   152.222»

عن  درهم»   162.222» إلى  درهم» 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1216.

374I

FLASH ECONOMIE

K.NOUR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

K.NOUR

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 1.222.222 درهم

 مقرها اإلجتماعي: حي امل 1 زنقة 

32 رقم 41 حي البرنو�سي - الدار 

البيضاء

حل شركة

RC:((9663-IF:42(483(8

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
قرر   (2(( أبريل   32 بتاريخ   املؤرخ 

ما يلي: 

-حل الشركة

غزلي  احمد  السيد  -تعيين 

كمصفي للشركة
-النتائج املحتملة لصافي األصول

  حدد مقر التصفية في حي امل 1 
زنقة 32 رقم 41 حي البرنو�سي - الدار 

البيضاء-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832838

375I

FLASH ECONOMIE

 WESTECH ENGINEERING

INC
شركة املساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

WesTech Engineering Inc

  مقرها اإلجتماعي: 119 شارع عبد 

املومن الطابق ) رقم 18 - الدار 

البيضاء

إنشاء فرع
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

5491(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فرع تابع  تقرر إنشاء   (2(( ماي   (3

باملميزات التالية:

 WesTech Engineering:التسمية

Inc

الشكل : فرع

بإيجاز:تركيب  الشركة  غرض 

اآلالت ل املعدات الصناعية 

مقرها اإلجتماعي: 119 شارع عبد 
الدار   -   18 رقم   ( الطابق  املومن 

البيضاء

مديرا  تعيينه  يتم  الفرع:  مدير 

للفرع لفترة غير محددة:

السيد Gregory K.HOWELL حل 

او نسية االمريكية املزداد بتاريخ 5) 

1955 ل اوحامل و واز السفر  مارس 
رقم 565791233

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832454

376I

FLASH ECONOMIE

 DEVELOPPEMENT
 AGRICOLE AGADIR ETOILE

DE L’ATLAS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

AGADIR ETOILE DE L’ATLAS

شركة حات مسؤللية محدلدة

  مقرها اإلجتماعي: 23 زنقة آيت 

ألرير ،شارع موالي يوسف -  الدار 

البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية: 

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة

الشركة:  تسمية 

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

AGADIR ETOILE DE L’ATLAS

غرض الشركة بإيجاز : -استيراد ل 

تصدير.
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لاملعدات  املنتجات  كافة  تسويق 
الزراعية لالصناعية

)عملية  األرا�سي  لبيع  شراء 
عقارية(

تجارة
أعمال مختلفة

زنقة   23  : عنوان املقر االجتماعي 
  - يوسف  موالي  ،شارع  ألرير  أيت 

الدار البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
حصة   1222 الى  مقسم  درهم، 

كالتالي:

 CALVENTUS PASCUAL  السيد 
JULIO CESAR:   1222 حصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لمواطن مسيري الشركة:

 CALVENTUS PASCUAL السيد 
JULIO CESAR

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832839

377I

FLASH ECONOMIE

KLCD Holding
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KLCD Holding شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

32 الشقة 8 احمد لوكيلي حسان - 
12222 الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
161389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KLCD  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.Holding

القابضة   : غرض الشركة بإيجاز 

املالية لاإلدارية.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - احمد لوكيلي حسان   8 الشقة   32

12222 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (2.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : السيد شريف او واهري 

حصة بقيمة 22) درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

او واهري  شريف  السيد 

عنوانه)ا( 156 زنقة بني حسان شارع 

محمد السادس كلم  500,6السوي�سي 

12222 الرباط الرباط.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

او واهري  شريف  السيد 

عنوانه)ا( 156 زنقة بني حسان شارع 

محمد السادس كلم  500,6السوي�سي 

12222 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 5739.

378I

FLASH ECONOMIE

 CONTINUITE

IMMOBILIERE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCOGEF

TEL : 05.22.27.81.09

إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

 CONTINUITE IMMOBILIERE

R.C: 548705

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

))2) تم  29 يونيو  بالبيضاء بتاريخ  

تأسيس شركة باملواصفات التالية:

 : التسمية  

 CONTINUITE IMMOBILIERE

زنقة   81  :  املقر االجتماعي 

الهدهد الدار البيضاء 

 : الهدف االجتماعي 

اإلنعاش العقاري

حات  شركة   : الشكل القانوني 

املسؤللية املحدلدة  حل شريك لحيد

 : الرأسمال  

 1.222 درهم مقسمة الى:   122.222

للسيد  درهم   122 فئة  من  حصة 

ابراهيم وحمر

التسيير :  

 تعيين السيد ابراهيم وحمر مسير   

لحيد   للشركة ملدة غير محدلدة

باملحكمة   : اإليداع القانوني 

يوليوز   24 يوم  بالبيضاء  التجارية 

))2) تحت رقم 9948)8

يناير   21 : من  السنة االجتماعية 

الى 31 دجنبر 

املدة : 99 سنة.

548725 : الس ل التجاري 
من أجل النشر

379I

FLASH ECONOMIE

LAB CONCEPT
إعالن متعدد القرارات

LAB CONCEPT
شركة حات مسؤللية محدلدة

رأسمالها : 222)1 درهم
مقرها االجتماعي:41 شارع محمد 5 

كيليز -مراكش
رقم التقييد في الس ل التجاري 

98((1:
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
قرر   (2(( يونيو   (9 بتاريخ  املؤرخ 

الشركاء ما يلي:
 42Serge السيد  -تفويت 
حصة   Christophe LOMBARDO

للسيد هاني حمود
حمو  ابن  نجمة  السيدة  تفويت 

علي 42 حصة للسيد هاني حمود
 42Antonio السيد  تفويت 

AMATO حصة للسيد هاني حمود
-تعيين السيد هاني حمود كمسير 

جديد للشركة
املوافقة على تفويت اوحصص

النظام  من   7 الفصل  تعديل 
األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 137547

382I

FIDUCOJ

 STE EL KHANDKI
DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE EL KHANDKI

DISTRIBUTION «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: قيسارية 
جديدة حا�سي بالل - 64522 جرادة 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»
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رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.(1719

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
))2) تم اتخاح  26 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  من  الرفع  مايلي: 
 412222 إلى  درهم   12222 من 
درهم بادماج األرباح املرحلة حسب 
إلى غاية  للشركة   الوضعية املالية  

 32/26/(2((
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: تحيين عنوان مقر الشركة من 
قيسارية جديدة حا�سي بالل جرادة 
حا�سي بالل   32 الى حي العيون رقم 

جرادة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
حي  في  محدد  الشركة  مقر  عنوان 

العيون رقم 32 حا�سي بالل جرادة
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  الوحيد  الشريك  حمل 

مساهمات بقيمة 412222 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 4122 في  الشركة  رأسمال  تحديد 
درهما   122 حصة اجتماعية بقيمة 

للحصة ملكا للسيد زرلق فريد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1214.
381I

FOTOHATE GSB IMMO

 FOTOHATE GSB IMMO  
SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOTOHATE GSB IMMO
 BENSLIMANE BOULEVARD

 HASSAN 2 RESIDENCE
 BENBAKRIM 1 ER ETAGE،

13000، BENSLIMANE MAROC
 FOTOHATE GSB IMMO SARL  
AU شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اوحسن التاني اقامة بنبكريم  

الطابق االلل  بنسليمان 13222 
بنسليمان املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FOTOHATE GSB IMMO SARL

.AU
ل  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال العامة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اوحسن التاني اقامة بنبكريم  الطابق 
بنسليمان   13222 بنسليمان  االلل  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 122   : عب�سي  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 122  : عب�سي  اسماء  السيدة   

بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عب�سي  اسماء  السيدة 
بنسليمان 13222 بنسليمان مغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة عب�سي عنوانه)ا( 
عمارة   8 مجموعة  الوردة  هقامة 
الدار البيضاء   13222  14 شقة   63

مغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 528.
38(I

امغار عبد الغافور

MAYOR FLEX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

امغار عبد الغافور
شارع او يش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االلل تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
MAYOR FLEX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
منامة رقم166 تطوان - 93222 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(9567

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد اشرف   )ة(  السيد  تفويت 
بنيعلى 5) حصة اجتماعية من أصل 
122 حصة لفائدة  السيد )ة( يونس 

ادري�سي بتاريخ 1) يونيو ))2).
فزاكة  مرلان  )ة(  السيد  تفويت 
 122 حصة اجتماعية من أصل   12
يونس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ادري�سي بتاريخ 1) يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
26 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

))2) تحت رقم 1543.
383I

PERTINENT CONSEIL

إفكام لوك
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PERTINENT CONSEIL
 LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ FATEH CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA MAROC

إفكام لوك شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي كمال بارك 

عمارة أ الطابق الثالت مكتب رقم 

13 - 2)88) املحمد ية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18543

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فاطمة  )ة(   السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   7.322 كعموص 

لفائدة   حصة   7.322 أصل  من 

السيد )ة( محمد  اكريكان بتاريخ 3) 

يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم )134.

384I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

MANEIJSTUDIO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

Maneijstudio شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

سينا، الطابق الثاني، عمارة رقم 79، 

شقة  رقم 6 ل 8 ، أكدال - 12292 

الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161385
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   31

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Maneijstudio

لكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ل  جرافيكية  تصاميم  إلنشاء 

لالتصاالت.

عنوان املقر االجتماعي : شارع ابن 

سينا، الطابق الثاني، عمارة رقم 79، 

 12292  - أكدال   ،  8 ل   6 رقم  شقة  

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

إمانويل  غيوم،  ماتيو،  السيد 

 122 بقيمة  حصة   122   : فيجيي 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

إمانويل  غيوم،  ماتيو،  السيد 

مكرر، شارع دي   9 فيجيي عنوانه)ا( 

فيغونيي 31722 بالنياك فرنسا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

إمانويل  غيوم،  ماتيو،  السيد 

دي  شارع  مكرر،  عنوانه)ا(   فيجيي 

فيغونيي 31722 بالنياك فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   32 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/5653.

385I

centre d’étude de gestion et d’organisation

IPSA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير السنة املالية

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd d‘ Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

IPSA «شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: )), شارع 
القا�سي إياس - املعاريف أنفا - 
2332) الدار البيضاء املغرب.

«تغيير السنة املالية»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(278(
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تقرر تغيير   (2(( ماي   29 املؤرخ في 
السنة املالية: إلى -1 من 1 يوليوز إلى 
- تعديل   ( 32 يونيو من كل سنة     
البند السابع لالعشرلن من القانون 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 7828)8.
386I

FIDUCOJ

STE BAROUDI CANAL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE BAROUDI CANAL شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي العيون 
محل رقم 27 مكرر حا�سي بالل - 

64522 جرادة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(2415
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يوليوز   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 12.222» أي من  درهم»   492.222»
عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أل أرباح أل    : طريق 

عاللات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1232.

387I

DAR ALKHIBRA

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET

 DE DEVELOPPEMENT DU
PLATEAU AKRACH SADPAK

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

DAR ALKHIBRA
 BD ABDELMOUMEN ، 122

20000، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D’AMENAGEMENT
 ET DE DEVELOPPEMENT DU
 PLATEAU AKRACH SADPAK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع لاد 
زيز الطابق الثالث شقة 7 أكدال - 

12292  الرباط املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161553
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   32
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE D’AMENAGEMENT
 ET DE DEVELOPPEMENT DU

.PLATEAU AKRACH SADPAK

التقسيم   : غرض الشركة بإيجاز 
لكافة االعمال العامة لاوخاصة مهما 
كانت طبيعتها لاملباني لاعمال الترابية 
جميع االنشاءات على جميع  لانشاء 

االرا�سي لجميع اعمال الطرق.
عنوان املقر االجتماعي : شارع لاد 
 - أكدال   7 زيز الطابق الثالث شقة 

12292  الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
األمير  السمو  صاحب  السيد 
حصة   999   : موالي هشام العلوي 

بقيمة 122 درهم للحصة .
1 حصة    : قادري  السيد هشام  

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد صاحب السمو األمير موالي 
إقامة  عنوانه)ا(   العلوي  هشام 
موالي  األمير  امللكي  السمو  صاحب 

عبد هللا 12282 الرباط  املغرب.
عنوانه)ا(  قادري  هشام   السيد 
أنفا   الهادي  املحيط  شارع   15 رقم 

2222) الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
اللغميش عنوانه)ا(  السيد كريم 
17 شارع ألريكا ، حي السالم  23)2)  

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 1)63)1.

388I

nabiq mohammed

HOJA AGRICOLE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
HOJA AGRICOLE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العثمانية الحي االداري الطابق 

الثالت - 3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   13

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOJA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AGRICOLE
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة العمليات التجارية أل الصناعية 

أل  املدنية  للخدمات  الزراعية  أل 

العسكرية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق  االداري  الحي  العثمانية 

الثالت - 3222) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : اوحسن  السيد مكريم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد بلوش عمر :  222.) حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوحسن  مكريم  السيد 
تجزئة الياسمين 3 رقم 5 3222) بني 

مالل املغرب.

عنوانه)ا(  عمر  بلوش  السيد 
اقامة تمديد الفضية 1 رقم 127 حي 

الداخلة 82222 اكادير املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اوحسن  مكريم  السيد 
تجزئة الياسمين 3 رقم 5 3222) بني 

مالل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 641.

389I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

TORRONCE  SARL-AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 2) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،53122 ، أزرل ،
TORRONCE  SARL-AU  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 417 
زنقة 12 حي التجاح - 53122 ازرل 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TORRONCE  SARL-AU
تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 417 
ازرل   53122  - حي التجاح   12 زنقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

املهدي   الهاشمي  ايت  السيد 
حي   12 زنقة   417 رقم  عنوانه)ا( 

النجاح 53122 ازرل املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

املهدي  الهاشمي  ايت  السيد 
حي   12 زنقة   417 رقم  عنوانه)ا( 

النجاح  53122 ازرل  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بازرل   االبتدائية 

))2) تحت رقم 38).

392I

KAMA SERVICE

DOKKALA SUD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة أميرة سيدي بنور 

، 4352)، سيدي بنور املغرب

DOKKALA SUD شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 3 
رقم 49)تجزئة اكدال ايت ملول 

انزكان - 82122 انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7593

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الواحد  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   322 بغداد  

السيد  لفائدة   حصة   322 أصل 

يونيو   (2 بتاريخ  التجاني بغداد  )ة( 

.(2((

بغداد  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

322 حصة اجتماعية من أصل 322 

التجاني  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بغداد بتاريخ 2) يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   13 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 1355.

391I

KAMA SERVICE

DOKKALA SUD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

KAMA SERVICE
أميرة سيدي  إقامة   ( رقم  شقة 

بنور ، 4352)، سيدي بنور املغرب
حات  شركة    DOKKALA SUD

املسؤللية املحدلدة
بلوك  االجتماعي  ل عنوان مقرها 
تجزئة اكدال ايت ملول   (49 رقم   3

انزكان  - 82122 انزكان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.7593

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
))2) تم تحويل  2) يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
حات املسؤللية املحدلدة» إلى «شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 1355.

39(I

ROMAY CONSULTING

 ROMAY CONSULTING
CORP

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ROMAY CONSULTING
)4,شارع عبد املومن حي 

املستشفيات  الطابق 6 رقم 
46 الدارالبيضاء ، 2322)، 

الدارالبيضاء املغرب
 ROMAY CONSULTING CORP
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اللة ياقوت ل زنقة العرعار  عمارة 9 
إقامة جاليز الطابق الرابع شقة 17, 
الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
549355

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (5
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROMAY CONSULTING CORP
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركات  إدارة  في  االستشارات 

لتنظيم األعمال
الدعم في إنشاء أنظمة التحكم في 
اإلدارة التحليلية أل امليزانية أل اإلدارة

التدريب لتنظيم الندلات
التعاقد من الباطن على األعمال 

املالية لالضريبية لاإلدارية
االستثمار  ملفات  كافة  إعداد 

لاالئتمان لربحية املشرلع
مجاالت  في  األطراف  مساعدة 
لجميع  لاإلدارة  لاإلدارة  التنظيم 
على  تؤثر  التي  التنظيمية  القضايا 
لالهيئات  لاإلدارات  الشركات  حياة 
لاو معيات العامة لاوخاصة لجميع 
بموجب  األخرى  القانونية  الكيانات 

القانون العام أل اوخاص
الضريبية  القانونية  االستشارات 
لالترتيبات  لاملالية  لاالقتصادية 

القانونية لالضريبية لاملالية
األنشطة التجارية لالصناعية

لتنفيذها  االستثمارات  إدارة 
لدعمها في املغرب لخارجه

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 9 اللة ياقوت ل زنقة العرعار  عمارة 
 ,17 إقامة جاليز الطابق الرابع شقة 
2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

مريم  علوي  امراني  السيدة 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

مريم  علوي  امراني  السيدة 

را�سي   محمد  شارع   82 عنوانه)ا( 

 33 مبنى   ،  24 الطابق   ، الساللي 

، بلفديرالدارالبيضاء   

2222) الدارالبيضاء  

اململكة املغربية.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

مريم  علوي  امراني  السيدة 

را�سي   محمد  شارع   82 عنوانه)ا( 

الساللي ، الطابق 24  مبنى 33  بلفدير 

2222)الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم -.
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HADDAD CONSULTING

DABA IMMO MAROC
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HADDAD CONSULTING

 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

DABA IMMO MAROC شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 3) تجزئة 

امليادين زنقة ) اقامة طاية الطابق 

3 رقم 15 املعاريف 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(59735

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يونيو   29 املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

 DABA IMMO الوحيد  الشريك 

 35.222 رأسمالها  مبلغ    MAROC

 (3 اإلجتماعي  درهم لعنوان مقرها 

طاية  اقامة   ( زنقة  امليادين  تجزئة 

 (2222 املعاريف   15 رقم   3 الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف النشاط التجاري.

ل حدد مقر التصفية ب 3) تجزئة 

اقامة طاية الطابق   ( امليادين زنقة 

الدار   (2222 املعاريف   15 رقم   3

البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  حسوني  عزيز   السيد)ة( 

الواجهة  النهضة  تجزئة  عنوانه)ا( 

سيدي   13 ل شقة   124  ( االمامية 

املغرب  الدار البيضاء   (2222 مومن 

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 1.
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louardi compta

ABRA CAFE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta

رقم 6) زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة او ديدة فاس ، 

32222، فاس املغرب

ABRA CAFE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 79 

زنقة ) بنزاكور السفلى ظهر اوخميس 

فاس - 32122 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   17

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABRA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CAFE

تغليف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع  ل  القهوة  شراء  ل  بيع  القهوة 

القهوة.

 79 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

زنقة ) بنزاكور السفلى ظهر اوخميس 

فاس - 32122 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العلي مسرلر :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عبد العلي مسرلر عنوانه)ا( 

رقم 11 تجزئة الغالي إسكان ) املرجة 

لاد فاس فاس 2)322 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العلي مسرلر عنوانه)ا( 

رقم 11 تجزئة الغالي إسكان ) املرجة 

لاد فاس فاس 2)322 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 879).
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CONSEILS EVERNAGE

LIFE VIEW
شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

LIFE VIEW شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

شارع عبد الكريم اوخطابي ل موالي 

عبد هلل مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIFE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIEW

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سناك.
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع عبد الكريم اوخطابي ل موالي 

مراكش   42222  - مراكش  هلل  عبد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد الشعري سفيان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : السيد الشعري سفيان   

بقيمة 122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الشعري سفيان عنوانه)ا( 

 45 2) عمارة  ابواب مراكش منطقة 

مراكش   42222 مراكش   18 شقة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد الشعري سفيان عنوانه)ا( 

 45 2) عمارة  ابواب مراكش منطقة 

مراكش   42222 مراكش   18 شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137565.
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cabinet el kharraz mohamed dia eddine

VALEN PA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

VALEN PA  شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 8 اقامه 

زليل شارع يوسف بن تاشفين 

الطابق السادس شقه رقم 39 - 

92212 طنجه املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(9225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   19

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VALEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وحساب الغير.
اقامه   8  : عنوان املقر االجتماعي 
زليل شارع يوسف بن تاشفين الطابق 
 92212  -  39 رقم  شقه  السادس 

طنجه املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : البقالي  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البقالي  يوسف  السيد 
 C AQUITACION 3 ESC J BJ 81
 GRAND NATIONAL MIJAS

9652) ميخاس مالقا اسبانيا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  البقالي  يوسف  السيد 
 C AQUITACION 3 ESC J BJ 81
 GRAND NATIONAL MIJAS

9652) ميخاس مالقا اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 25)7.
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 مانا جمنت اند كونسيلتينغ

براق الريف
إعالن متعدد القرارات

مانا جمنت اند كونسيلتينغ
19,شارع جبل هبري ,امزلرن ، 

52))3، اوحسيمة املغرب
براق الريف «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: حي سيدي 
امحند إمزلرن ، اوحسيمة - 52))3 

اوحسيمة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.3419

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   (2(( ماي   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تفويت السيد حمادي 

من  اجتماعية  حصة   333 بنتهامي 

اوحكيم  عبد  لفائدة   1222 اصل 

حصة   333 تفويت   ل  ازعنون   
إجتماعية  لفائدة زكرياء اححالي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تجديد عهدة التسير للمسير حمادي 

بنتهامي   ملدة غير محددة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

القانوني  الشكل  على  املصادقة 

حات  شركة   ، للشركة  او ديد 

مسؤللية محدلدة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

مسؤللية  حات  شركة   ، الشركة 

محدلدة متعددة الشركاء .

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اوحصص اإلجتماعية للشركة 1222 

حصة اجتماعية مخصصة للشركاء 

بنتهامي  حمادي  للسيد   : كالتالي 

للسيد    ، اجتماعية  حصة   334

حصة   333 ازعنون  اوحكيم  عبد 
اححالي  زكرياء  للسيد    ، اجتماعية 

333 حصة اجتماعية .

بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

كالتالي  للشركة  مبالغ  الشركاء  قدم 

:قدم   السيد حمادي بنتهامي 33422  

السيد عبد اوحكيم  قدم    ، درهم  

السيد   ،قدم   درهم   33322 ازعنون 

زكرياء اححالي 33322 درهم .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  باوحسيمة   االبتدائية 

يونيو ))2) تحت رقم 151.
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فيطراسكو

شركة االنصاري كارو
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

فيطراسكو
رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 
1 فاس املدينة او ديدة فاس، 

32222، فاس املغرب
شركة االنصاري كارل شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
)1 شارع عبد العزيز بوطالب فاس 
املدينة او ديدة فاس 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   23
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

االنصاري كارل.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير العامة بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 
شارع عبد العزيز بوطالب فاس   1(
فاس   32222 املدينة او ديدة فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : محمد  االنصاري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : عبدامل يد  االنصاري  السيد 
332 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
السيد االنصاري عبدالعالي :  332 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد االنصاري محمد عنوانه)ا( 
رقم 11 شارع عبد السالم املصطالي 
فاس   32222 فاس  االدارسة  حي 

املغرب.
عبدامل يد  االنصاري  السيد 
فضيلة  تجزئة   53 رقم  عنوانه)ا( 
الشقف   عين  طريق   4 رقم  شقة 

32222 فاس املغرب.
عبدالعالي  االنصاري  السيد 
بنيس   تجزئة   12 رقم  عنوانه)ا( 
زلاغة   االلل  الطابق  محمدية 

32222 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد االنصاري محمد عنوانه)ا( 
رقم 11 شارع عبد السالم املصطالي 
فاس   32222 فاس  االدارسة  حي 

املغرب
عبدامل يد  االنصاري  السيد 
فضيلة  تجزئة   53 رقم  عنوانه)ا( 
الشقف   عين  طريق   4 رقم  شقة 

32222 فاس املغرب
عبدالعالي  االنصاري  السيد 
بنيس   تجزئة   12 رقم  عنوانه)ا( 
زلاغة   االلل  الطابق  محمدية 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 5)8).
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FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة سادني كار
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة سادني كار شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
بيرلت رقم 52 الزهور ) , فاس - 

32262 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.46173
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يونيو   27 في  املؤرخ 
حات  شركة  كار  سادني  شركة  حل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 - فاس   ,  ( الزهور   52 رقم  بيرلت 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   32262
من  تأسست  الدي  الهدف  تحقيق 

أجله الشركة
.ل عين:

ل  الدراز  مصطفى   السيد)ة( 
الالد   3 الرجاء  تجزئة  عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   32222 فاس  الطيب 

كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
شارع  لفي   (2(( يونيو   27 بتاريخ 
 - فاس   ,  ( الزهور   52 رقم  بيرلت 

32262 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/976).
422I

فيطراسكو

شركة ايداميس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيطراسكو
رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 
1 فاس املدينة او ديدة فاس، 

32222، فاس املغرب
شركة ايداميس شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 65 
تجزئة صوفيا عين عمير متجر رقم 

9  - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ايداميس.
غرض الشركة بإيجاز : مستورد .

 65 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
تجزئة صوفيا عين عمير متجر رقم 9  

- 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الياس  املرابط  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الياس  املرابط  السيد 
زنقة جبل عوام طريق عين   1( رقم 

السمن فاس 32222 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الياس  املرابط  السيد 
زنقة جبل عوام طريق عين   1( رقم 

السمن فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 822).
421I

اتمانية اوخلود

نهلة تصدير لاالستراد د.ك. 

 NAHLA IMPORT EXPORT   
DK

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة
اتمانية اوخلود

عمارة ا )1 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكناس ، 52252، مكناس املغرب
نهلة تصدير لاالستراد د.ك.    



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2))الجريدة الرسمية   13906

 NAHLA IMPORT EXPORT DK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
99 الطابق ) تجزئة الف 3 النخيل 
املصلى  مكناس 52252 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

54((3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(1 غشت   11
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نهلة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NAHLA د.ك.     لاالستراد  تصدير 

.IMPORT EXPORT DK
تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
حالة  في  املنزلية  لاملعدات  األجهزة 

جديدة أل مستعملة.
* االستيراد لالتصدير.

* التجارة..
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النخيل   3 تجزئة الف   ( الطابق   99
مكناس   52252 مكناس  املصلى  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فدي غازي ايستيت :  512 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة نهلة اعنيبة :  52) حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد محمد اعنيبة :  42) حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
ايستيت  غازي  فدي  السيد 
عنوانه)ا( سترلدامفج 34 اس ت.ف 
كوبنهاك   C   1222 كوبنهاك    (122

دانمارك.

عنوانه)ا(  اعنيبة  نهلة  السيدة 
الف  تجزئة   ( الطابق   99 الشقة 
مكناس   52252 املصلى   النخيل   3

املغرب.
عنوانه)ا(  اعنيبة  محمد  السيد 
الف  تجزئة   ( الطابق   99 الشقة 
مكناس   52252 املصلى   النخيل   3

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
ايستيت  غازي  فدي  السيد 
عنوانه)ا( سترلدامفج 34 اس ت.ف 

C  1222  (122 كوبنهاك دانمارك
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

1)2) تحت رقم )421.
42(I

فيطراسكو

شركة اكادمية النجاح للتدريب 
لالتاهيل

 STE SUCCESS ACADEMY  
 OF TRAINING &

QUALIFYING PRIVE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

فيطراسكو
رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 
1 فاس املدينة او ديدة فاس، 

32222، فاس املغرب
شركة اكادمية النجاح للتدريب 

 STE SUCCESS ( لالتاهيل
 ACADEMY OF TRAINING &
QUALIFYING PRIVE( شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 
التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 321 
تجزئة هبة حي لاد فلس طريق 
مكناس - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.56737
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
1)2) تقرر حل  )2 غشت  املؤرخ في 
شركة حات املسؤللية املحدلدة شركة 
لالتاهيل  للتدريب  النجاح  اكادمية 

 STE SUCCESS ACADEMY OF  (

 TRAINING & QUALIFYING

 32.222 رأسمالها  مبلغ    )PRIVE

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

تجزئة هبة حي لاد فلس طريق   321

مكناس - 32222 فاس املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

تجزئة هبة حي لاد فلس طريق   321

مكناس - 32222 فاس املغرب. 

ل عين:

الوزاني ل  عبد الكريم   السيد)ة( 
حي  هبة  تجزئة   321 رقم  عنوانه)ا( 

لاد فلس طريق مكناس 32222 فلس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ل محل تبليغ العقود ل الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : رقم 321 تجزئة 

هبة حي لاد فلس طريق مكناس فاس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 1673.

423I

(T.C.E CONSULTING( ط.س.ؤ كنسولتينك

»333CARS» 333 كار
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.س.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

3 زنقة ابي اوحسن الشادلي إقامة 

لطيفة رقم 1 ، 92222، طنجة 

املغرب

333 كار «333CARS» شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 

تهدارت عمارة 9 امل د 868 طريق 

الركايع الطابق األر�سي - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(9245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 333  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«333CARS» كار

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.

مركب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق   868 امل د   9 عمارة  تهدارت 

 92222  - األر�سي  الطابق  الركايع 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : البختي  عالل  مصعب  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

 522   : اإلدري�سي   السيد سيف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

البختي  عالل  مصعب  السيد 

شارع   ، تجزئة بن خلدلن  عنوانه)ا( 

 92222 بئر الشفاء    ،  (4 رقم   ،  (9

طنجة املغرب.

السيد سيف اإلدري�سي  عنوانه)ا( 

حي جيراري 1 شارع 18 92222 طنجة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

شنتوف   عواطف  السيدة 

عنوانه)ا( حي أرض الدللة ، شارع 45 

رقم 47 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55727).

424I
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cabinet fiduciaire zghoud

STE AHLANCO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC
STE AHLANCO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 7 مركب 
اهال ب عمارة 7 سفلي محل رقم 

195 - 92212 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.764(9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 12 يونيو ))2) تم  تحويل  
املقر االجتماعي اوحالي للشركة من «7 
سفلي محل   7 مركب اهال ب عمارة 
املغرب»  طنجة   92212  -  195 رقم 
إلى «بني لرياغل تجزئة سعدية قطعة 

14 - 92212 طنجة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 6755.

425I

cabinet fiduciaire zghoud

سكن سلمى
إعالن متعدد القرارات

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

سكن سلمى «شركة حات املسؤللية 
املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
موالي رشيد عمارة سنتاكالرا ) 
سفلي - 92212 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

91769

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 122.222 من  رأسمال  رفع  مايلي: 

اي  درهم   32.222.222 الى  درهم 

طريق  عن  درهم  ب9.922.222) 

الشركة  ديون  مع  مقاصة  اجراء 

املحددة املقدار ل املستحقة ل اصدار 

99.222) حصة اجتماعية جديدة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

32.222.222 درهم  رفع رأسمال من 

درهم عن طريق  اي ب42.222.222 

اجتماعية  حصة   122.222 اصدار 

للحصة  درهم   122 بقيمة  جديدة 

لصاوح السيد برهوتي محمد مقابل 

املساهمة النقدية املوضوعة بتجاري 

لفا بنك.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البندين 6 ل 7 للقانون االسا�سي 

لشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مصطفى  اوحسنالي  مايلي: 

,اوحسنالي زهرة  16.222.222درهم 

محمد  برهوتي  درهم,   6.222.222

حميدة  كريكز  12.222.222درهم, 

8.222.222 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

اوحسنالي مصطفى 162.222حصة 

 62.222 ,اوحسنالي زهرة  اجتماعية 

محمد  برهوتي  اجتماعية,  حصة 

كريكز  اجتماعية,  122.222حصة 

حميدة 82.222 حصة اجتماعية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 62)7.

426I

credible consult

يوسف محمد
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

يوسف محمد
 (2 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
تم فسخ عقد التسيير   (2(2 فبراير 
السيد)ة(  طرف  من  املوقع  اوحر 
مالك)ة(  )بصفته)ا(  يوسف  محمد 
لألصل التجاري( اوحامل)ة( للبطاقة 
 B156828 رقم  للتعريف  الوطنية 
 62 بلوك  بالعنوان  القاطن)ة( 
 (2722  - عثمان  سيدي   78 رقم 
لالسيد)ة(  املغرب  الدارالبيضاء 
مسير)ة(  )بصفته)ا(  يوسف  رشيد 
للبطاقة  اوحامل)ة(  )ة((  حرا 
 BH182682 الوطنية للتعريف رقم 
تجزئة   127 بالعنوان  القاطن)ة( 
الشقة  التاني  الطابق  او ماعة 
 (2(82  - معرلف  سيدي   21 رقم 

الدارالبيضاء املغرب 
427I

FISCOMPTES

ECTRODECOR ORIENT
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة لعلج الطابق 
الثاني رقم 11 ، 2)622، لجدة 

املغرب
ECTRODECOR ORIENT  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : مس د 
امينة بنت لهب رقم 3 ابن درار - 

62352 ابن درار لجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.36621

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 
شركة    ECTRODECOR ORIENT
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

ابن   3 مس د امينة بنت لهب رقم 

درار - 62352 ابن درار لجدة املغرب 

نتيجة اليقاف النشاط.

ل عين:

السيد)ة( يحي  بودالل ل عنوانه)ا( 

تجزئة  بنسعيد  مهدالي  شارع 

 62222  73 رقم  بلوك س  طلحالي 

لجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

لفي مس د   (2(( يونيو   2( بتاريخ 

 - درار  ابن   3 رقم  بنت لهب  امينة 

62352 لجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 987.

428I

راتاستراد فضالة

راتاستراد فضالة
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

راتاستراد فضالة

4 تجزئة اوحرية 1 الطابق ) شقة 3 

شارع فلسطين املحمدية ، 8832)، 

املحمدية املغرب
راتاستراد فضالة شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 4 تجزئة 

اوحرية 1 الطابق ) شقة 3 شارع 

فلسطين املحمدية - 8832) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

راتاستراد فضالة.
: التجارة ل  غرض الشركة بإيجاز 

استيراد ل تصدير.
 4  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 شقة   ( الطابق   1 اوحرية  تجزئة 
 (8832  - املحمدية  فلسطين  شارع 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رامي محمد :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  رامي  السيد 
املحمدية   11 رقم   4 ديورلكرام زنقة 

8822) املحمدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  رامي  السيد 
املحمدية   11 رقم   4 ديورلكرام زنقة 

8822) املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 1551.

429I

ازليتي ابراهيم )شخص حاتي(

IB EXPLOIT
إعالن متعدد القرارات

ازليتي ابراهيم )شخص حاتي(
5، عمارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 14322، سوق أربعاء الغرب 

املغرب
IB EXPLOIT «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

منصور الدهبي، الرقم 15 - 14322 
سوق أربعاء الغرب املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(6851
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اجتماعية  حصة   1222 تفويت 
أيوب،  االدري�سي   : السيد  من طرف 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
يمتلكها  التي كان    ،S7(3996  : رقم 
 IB EXPLOIT  » شركة  رأسمال  في 
عماد،  االدري�سي   : السيد  لصاوح   »
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
 : السيد  )GB1(1(4.ليصبح   : رقم 
االدري�سي عماد املالك الوحيد و ميع 
 IB» لشركة  االجتماعية  اوحصص 

.«EXPLOIT
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد : االدري�سي أيوب من 
 IB EXPLOIT» تسيير شركة  لظيفة 
عماد  االدري�سي  السيد  لتعيين   :  »
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
للشركة  مسيرا   GB1(1(4(  : رقم 

ملدة غير محدلدة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
في  عماد  االدري�سي   : السيد  يساهم 
رأسمال الشركة بما قيمته مائة ألف 

) 122222 ( درهم نقدا.
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 
حدد رأسمال الشركة في مبلغ مائة 
ألف ) 122222 ( درهم مقسم أللف 
 122  ( حصة اجتماعية بقيمة مائة 
تم  لعليه،  درهم للحصة الواحدة.   )
إسناد مجموع اوحصص االجتماعية 
حصة   )  1222  ( البالغ عددها ألف 
مقابل  عماد  االدري�سي   : للسيد 

مساهمته نقدا في رأسمال الشركة.
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
االدري�سي   : السيد  تعيين  تم  مايلي: 
عماد، املزداد بتاريخ : 15/21/1986، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
رقم : )GB1(1(4، املغربي او نسية،  
مسيرا لشركة» IB EXPLOIT « لحلك  

لعليه فإن السيد  ملدة غيرمحدلدة. 

املمثل  سيكون  عماد  االدري�سي   :

جميع  في  لحلك  للشركة  الوحيد 

التزاماتها مع كل األغيار سواءا كانوا 

عموميين أل خواص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(( يوليوز   27 بتاريخ 

.424/(2((

412I

ف ر لالستشارة

AGLO NEJMA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ف ر لالستشارة

الدار البيضاء زالية شارع ) مارس ل 

القدس اقامة امل د عمارة J رقم 8 

عين الشق ، 2462)، الدار البيضاء 

املغرب

AGLO NEJMA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ياسمينة 1 زنقة 11 رقم 57 عين 

الشق - 2472) الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.135285

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يونيو   (3 في  املؤرخ 

حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 

 AGLO الوحيد  الشريك  حات 

 122.222 رأسمالها  مبلغ    NEJMA

اإلجتماعي حي  درهم لعنوان مقرها 
عين   57 رقم   11 زنقة   1 ياسمينة 

الشق - 2472) الدارالبيضاء املغرب 

الهدف  تحقيق  عدم    : ل  نتيجة 

االجتماعي.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
عين   57 رقم   11 زنقة   1 ياسمينة 

الشق - 2472) الدارالبيضاء املغرب. 

ل عين:
امغيزالت ل  املح وب   السيد)ة( 
الشرف   1 الياسمين   179 عنوانه)ا( 
املغرب   مراكش   42122 االزدهار 

كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832234.
411I

ف ر لالستشارة

ALGO PLUS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ف ر لالستشارة
الدار البيضاء زالية شارع ) مارس ل 
القدس اقامة امل د عمارة J رقم 8 
عين الشق ، 2462)، الدار البيضاء 

املغرب
ALGO PLUS شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

الطابق االر�سي تجزئة مبرلكة بقعة 
رقم 66 سيدي معرلف - 2)25) 

الدالربيضاء  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.135285

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   (8 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ALGO PLUS
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
االر�سي  الطابق  محل  اإلجتماعي 
66 سيدي  تجزئة مبرلكة بقعة رقم 
الدالربيضاء    (25(2  - معرلف 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب  

الهدف االجتماعي..
محل  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الطابق االر�سي تجزئة مبرلكة بقعة 
 (25(2  - معرلف  سيدي   66 رقم 

الدالربيضاء  املغرب . 
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ل عين:

جعادي  الرحيم   عبد  السيد)ة( 

مو�سى  الالد  ملزابيين  عنوانه)ا(  ل 

الدارالبيضاء   ((7182 بوسكورة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل ))2) تحت رقم 832234.

41(I

ف ر لالستشارة

BADRI GLOBAL TRANSFERT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ف ر لالستشارة

الدار البيضاء زالية شارع ) مارس ل 

القدس اقامة امل د عمارة J رقم 8 

عين الشق ، 2462)، الدار البيضاء 

املغرب

 BADRI GLOBAL TRANSFERT

شركة حات املسؤللية املحدلدة)في 

طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 

 D - اللة الياقوت الطابق 5 عمارة

2222) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.525319

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   (8 املؤرخ في 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

  BADRI GLOBAL TRANSFERT

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

شارع   32 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 

 D - عمارة   5 الطابق  الياقوت  اللة 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2222

ل : عدم تحقيق الهدف االجتماعي..

ل حدد مقر التصفية ب 32 شارع 

 D - عمارة   5 الطابق  الياقوت  اللة 

2222) الدارالبيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  بدري  حسن   السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة الزهرالي ابو القاسم 

 (2122  (8 شقة   3 طابق   5 درج 

)ة(  كمصفي  املغرب   الدارالبيضاء 

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832234.

413I

CJMA BTP  SARL

MEKBOUL INGENIERIE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE MEKBOUL INGENIERIE

 HAY EL ANDALOUS N 1054

 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC

MEKBOUL INGENIERIE شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االندلس رقم 1254 تيفلت - 15422 

تيفلت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(8669

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( أبريل   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يونس    موالي  )ة(  السيد  تفويت 

طالبي 52 حصة اجتماعية من أصل 

122 حصة لفائدة  السيد )ة( يسين 

مقبول بتاريخ 24 أبريل ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بتاريخ  باوخميسات   االبتدائية 

يونيو ))2) تحت رقم 87).

414I

EXCEL COMPTA SARL AU

LA ROSE DE MARTA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة لردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

LA ROSE DE MARTA شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي درب زمران 
رقم )5 باب دكالة - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROSE DE MARTA
مقاللة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتسيير اوخدمات التجارية لالصناعية 

لالفالحية 
االستيراد لالتصدير

التجارة
درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 42222  - باب دكالة   5( زمران رقم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اريس  بورلميو  بياتريس  السيدة 
 122 حصة بقيمة   1.222   : تافيرنا 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

اريس  بورلميو  بياتريس  السيدة 
 22222 موناكو  عنوانه)ا(  تافيرنا 

موناكو موناكو.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
فرانشيسكا  فيرناندة  السيدة 
ايطاليا  عنوانه)ا(  كاسيراجي  رلبيرتا 

22222 ايطاليا ايطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137716.

415I

) ي سكن

2 ي سكن
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

) ي سكن
416 تجزئة املسار شقة ) الطابق ) 
مراكش ، 42222، مراكش املغرب
) ي سكن شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 416 
تجزئة املسار شقة ) الطابق ) 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(6((5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   2(
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ي   (  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سكن.
الترليج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
 416  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ( الطابق   ( شقة  املسار  تجزئة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد البشكاني ياسين  
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : ياسين  الكاعص  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد البشكاني ياسين عنوانه)ا( 
 113 اسكجور تجزئة ابن سيناء رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
السيد الكاعص ياسين عنوانه)ا( 
 13 الشقة   72 عمارة  سلمى  اقامة 
مراكش   42222 مراكش  تاركة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد البشكاني ياسين عنوانه)ا( 
 113 اسكجور تجزئة ابن سيناء رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب
السيد الكاعص ياسين عنوانه)ا( 
 13 الشقة   72 عمارة  سلمى  اقامة 
تاركة مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 136555.
416I

STE ISOBIT

ISOBIT
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ISOBIT
 BD GRANDE CEINTURE 5(

 HAY MOHAMMADI ، 20000،
Casablanca maroc

ISOBIT شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شاريع 
اوحزام الكبير حي املحمدي - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1793(5
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يونيو   26 في  املؤرخ 
حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 
مبلغ    ISOBIT حات الشريك الوحيد 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
اوحزام  شاريع   5( اإلجتماعي  مقرها 
الدار   (2222  - الكبير حي املحمدي 
لتصفية   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

شركة.
ل حدد مقر التصفية ب )5 شاريع 
 (2222  - اوحزام الكبير حي املحمدي 

الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  محترم  حسن    السيد)ة( 
عنوانه)ا( سكن إفران عمارة سكنية 
6 شارع اوحسن الثاني 2)122 الرباط 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832646.

417I

sofoget

TRAKIF
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
TRAKIF شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي  59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع  موالي عبد 
العزيز رقم 4 - 14222  القنيطرة  

مغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAKIF
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع
أشغال عامة ل أعمال البناء 

كراء االت البناء.
عنوان املقر االجتماعي :  59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع  موالي عبد 
القنيطرة     14222  -  4 رقم  العزيز 

مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : بوزكيف  محمد  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522   : الباللي  حميد  السيد  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 522  : بوزكيف  محمد  السيد    

بقيمة 122 درهم.
 522  : الباللي  حميد  السيد  

بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد  محمد بوزكيف عنوانه)ا(  

القنيطرة 14222  القنيطرة  مغرب.
حميد الباللي عنوانه)ا(   السيد  

القنيطرة 14222  القنيطرة  مغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد  محمد بوزكيف عنوانه)ا(  

القنيطرة 14222  القنيطرة  مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 91948.

418I

موثق محمد االدري�سي

CORAIL DE CABO

S.A.R.L  AU 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

موثق محمد االدري�سي

33، شارع او يش امللكي، اقامة 

االسماعلية، تطوان ، 93242، 

تطوان املغرب

 CORAIL DE CABO S.A.R.L  AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

صيدة رقم -68تطوان - 93222 

تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(8(39

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(( يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( علي الداكي 522 

 1.222 أصل  من  اجتماعية  حصة 

ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عمرل بتاريخ 14 يونيو ))2).

تفويت السيد )ة( فرح الداكي 162 

 1.222 أصل  من  اجتماعية  حصة 

ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عمرل بتاريخ 14 يونيو ))2).

تفويت السيد )ة( فنة الداكي 162 

 1.222 أصل  من  اجتماعية  حصة 

ابراهيم  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عمرل بتاريخ 14 يونيو ))2).

الزايد  فتيحة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   182

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

ابراهيم عمرل بتاريخ 14 يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

25 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

))2) تحت رقم 7)15.

419I
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موثق محمد االدري�سي

 CORAIL DE CABO S.A.R.L
AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

موثق محمد االدري�سي
33، شارع او يش امللكي، اقامة 
االسماعلية، تطوان ، 93242، 

تطوان املغرب
  CORAIL DE CABO S.A.R.L AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
صيدة رقم 68 تطوان - 93222 

تطوان املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(8(39

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يونيو   14 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( عمرر 

ابراهيم كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

))2) تحت رقم 7)15.
4(2I

FIDUCIARE COMPTABLITE

SELLAM TRANS CONT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربعاء الغرب ، 14322، 

سوق األربعاء الغرب املغرب
SELLAM TRANS CONT شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
دالوحة القائد موالي بوسلهام - 

14322 سوق األربعاء الغرب املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري -.
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كريم الورادي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
522 حصة لفائدة  السيد )ة( ياسين 

الراكب بتاريخ 4) يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(( يوليوز   1( بتاريخ 

.411/(2((

4(1I

FIDUCIARE COMPTABLITE

ABOU SIF BATIMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربعاء الغرب ، 14322، 

سوق األربعاء الغرب املغرب
ABOU SIF BATIMENT شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طارق بن زياد اقامة النهضة ) مكتب 
رقم  11 - 14322 سوق األربعاء 

الغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(7597

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( يوليوز   24 في  املؤرخ 
حل شركة حات املسؤللية املحدلدة 
مبلغ    ABOU SIF BATIMENT
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع طارق بن زياد 
 -  11 رقم   مكتب   ( النهضة  اقامة 
الغرب املغرب  14322 سوق األربعاء 
عدم التمكن من تحقيق   : نتيجة ل 

األهداف املخطط لها .
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
طارق بن زياد اقامة النهضة ) مكتب 
األربعاء  سوق   14322  -  11 رقم  

الغرب املغرب. 
ل عين:

عبو ل عنوانه)ا(  عمار   السيد)ة( 
حي ربوة  2  جدة السعودية كمصفي 

)ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(( يوليوز   1( بتاريخ 

.112/(2((

4((I

FIDUCIAIRE AMER FISC

CFAL PRIVE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

CFAL PRIVE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

االنبعاث رقم 11 زايو - 222)6 

الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.(2943

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( أبريل   24 املؤرخ في 

شركة حات مسؤللية   CFAL PRIVE

محدلدة حات الشريك الوحيد مبلغ 
لعنوان  درهم   12.222 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي شارع االنبعاث رقم 
املغرب  الناظور   6(222  - زايو   11

نتيجة لعدم القيام باية معامالت

تجارية.

ل عين:

ل  لغزالي  ميمون    السيد)ة( 

 6(222 حي اوحسنية زايو  عنوانه)ا( 

الناظور املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

شارع  لفي   (2(( أبريل   24 بتاريخ 
 6(222  - زايو   11 رقم  االنبعاث 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 957.

4(3I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 MOUAAD IMPORT
EXPORT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

 MOUAAD IMPORT EXPORT

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة زايو - 222)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(4327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   19

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUAAD IMPORT EXPORT

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

ل التصدير

نقل البضائع.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور   6(222  - زايو  الوحدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : مسعودي  علي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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522 حصة    : السيد علي البقالي 
بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مسعودي  علي  السيد 
دلار الالد علي احمد لهدارة اركمان 

222)6 الناظور املغرب.
حي  السيد علي البقالي عنوانه)ا( 
الوحدة زايو 222)6 الناظور املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مسعودي  علي  السيد 
دلار الالد علي احمد لهدارة اركمان 

222)6 الناظور املغرب
حي  السيد علي البقالي عنوانه)ا( 
الوحدة زايو 222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 3) يونيو 

))2) تحت رقم )145.

4(4I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 STE TRAVAUX PUBLICS
AGZENNAI

إعالن متعدد القرارات

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع او يش امللكي اقامة ايمان 
الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
 STE TRAVAUX PUBLICS
AGZENNAI  «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد دالد رقم 1)1 الطوابل 
السفلى  - 93222 تطوان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(729
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (9 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيد  لفاة شريك ل مسيرالشركة  

عبد العزيز اكزناي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

قبول الورثة كشركاء جدد

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

كمسير  اكزناي  طارق  السيد  تعيين 

جديد للشركة بدل املسير املتوفي 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

تحيين القانون األسا�سي للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 : الشركة   رأاسمال  في  املساهمة 

 57422 حمدي  عويشة  السيدة 

اكزناي  جميلة  السيدة  درهم، 

السيدة اسيا اكزناي  درهم،   44(22

فاطمة  السيدة  درهم،   44(22

محمد  السيد   ،44(22 اكزناي 

8522)1، السيد عبد املنعم  اكزناي 

طارق  السيد   ،1(8522 اكزناي 

محمد  السيد  ل   1(8522 اكزناي 

املرلني 4522) درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

حمدي  عويشة  السيدة  اوحصص: 

اكزناي  السيدة جميلة  درهم،   574

اكزناي  اسيا  السيدة  درهم،   44(

السيدة فاطمة اكزناي  درهم،   44(

 ،1(85 السيد محمد اكزناي   ،44(

 ،1(85 اكزناي  املنعم  عبد  السيد 

ل السيد   1(85 السيد طارق اكزناي 

محمد املرلني 45) درهم.

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

السيد  تعيين   : املسير  تعيين  مايلي: 

طارق اكزناي كمسير لحيد للشركة 

ملدة غير محدلدة 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

في  ملزمة  الشركة   : التوقيع  مايلي: 

جميع العقود ل االلتزمات اوخاصة بها 

بتوقيع السيد طارق اكزناي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

27 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

))2) تحت رقم 1551.

4(5I

مكتب معيشة للحسابات ل األستشارات او بائية

TRANS F-AZZ
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات ل 
األستشارات او بائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 
سليمان ، 22)14، سيدي سليمان 

املغرب
TRANS F-AZZ شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 5) شارع 
يعقوب املنصور اقامة ياسمين 

مكتب رقم 3  - 14222 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.F-AZZ
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع
استيراد ل التصدير 

اشغال مختلفة.
5) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
ياسمين  اقامة  املنصور  يعقوب 
القنيطرة   14222  -   3 رقم  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : العزلزي  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العزلزي  فؤاد  السيد 
سيدي   14(22 سليمان  سيدي 

سليمان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهراس  سعيد  السيد 
 14(22 القصيبية   العبابدة  دلار 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم -.

4(6I

CJMA BTP  SARL

CJMA BTP
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

CJMA BTP  SARL
 HAY EL ANDALOUS NORD
 RUE BOUREGREG  N° 687

 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

CJMA BTP شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
االندلس الشمالي زنقة ابي رقراق 
رقم 687 تيفلت  - 15422 تيفلت 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.339

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( جمال  الشادلي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222
يونيو   15 بتاريخ  الزيادي   ادريس  

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   (8 بتاريخ  االبتدائية بتيفلت  

))2) تحت رقم 445.

4(7I
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ASMAA MEDIA GROUP

 SOCIETE SIWANELOTFI
LILBINAE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرلمي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

 SOCIETE SIWANELOTFI
LILBINAE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق عين 
الشقف تجزئة القرليين  الرقم ))5 

املكتب  - . فاس  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(2((/1(75

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( 29 مارس  املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 SOCIETE SIWANELOTFI
 122.222 LILBINAE  مبلغ رأسمالها 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
عين الشقف تجزئة القرليين  الرقم 
))5 املكتب  - . فاس  املغرب  نتيجة 

ل : عدم االشتغال .
طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
عين الشقف تجزئة القرليين  الرقم 

))5 املكتب ) - . فاس  املغرب . 
ل عين:

ل  لطفي   سعيد    السيد)ة( 
تجزئة القرليين   5(( رقم  عنوانه)ا( 
املغرب  فاس    . طريق عين الشقف  

كمصفي )ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: طريق عين الشقف تجزئة القرليين  

الرقم ))5 املكتب فاس 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 36583.

4(8I

BCNG

 STE: ADS MODERNE
BATIMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: ADS MODERNE
BATIMENT شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 
2252) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.487429

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 يونيو ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  الزرقطوني  شارع   ،(65»
البيضاء  الدار   (2252  -  9( رقم   9
 5 طابق   49 «ملاركوري  إلى  املغرب» 
جبل  ل  تودغة  زنقة  زالية  أ  عمارة 
أزلركي سيال - 2252) الدار البيضاء  

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832515.
4(9I

كافجيد

NUANCES BEAUTY 50
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب
NUANCES BEAUTY 52 شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
رياض م4، 18 زنقة ابو معشر، حي 
املستشفيات، رقم 9-9أ، الطابق 
السفلي - 22)2) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.417471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   (6 في  املؤرخ 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
 NUANCES  52 الوحيد  الشريك 
 122.222 مبلغ رأسمالها    BEAUTY
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
اقامة رياض م4، 18 زنقة ابو معشر، 
9-9أ، الطابق  حي املستشفيات، رقم 
البيضاء  الدار   (2(22  - السفلي 
املغرب نتيجة ل : األزمة االقتصادية.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
حي  زنقة ابو معشر،   18 رياض م4، 
الطابق  9-9أ،  رقم  املستشفيات، 
البيضاء  الدار   (2(22  - السفلي 

املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( ملياء  غالب ل عنوانه)ا( 
فرنسا 98822 فرنسا فرنسا كمصفي 

)ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 831156.
432I

CONSEILS EVERNAGE

NADICASH
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

NADICASH شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

جوهرة شقة رقم 17 شارع عالل 

الفا�سي مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(6899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NADICASH

غرض الشركة بإيجاز : لسيط في 

تحويل األموال لاوخدمات املالية.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عالل  شارع   17 رقم  شقة  جوهرة 

مراكش   42222  - مراكش  الفا�سي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمودي  الرزاق  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

محمودي  الرزاق  عبد  السيد 

تاركا   3 رقم  ماريوس  حي  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

محمودي  الرزاق  عبد  السيد 

تاركا   3 رقم  ماريوس  حي  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (8 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 64)137.

431I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

BENZACREPE
إعالن متعدد القرارات

 OCEAN BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15

شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1 

فاس، 32262، فاس املغرب

BENZACREPE «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 35 

تجزئة رياض الدالية طريق عين 

الشقف - - فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: -.

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   (2(( ماي   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

احداش  السيد  الى  حصة   522 بيع 

حاتم ل 522 حصة الى السيد بونيف 

نور الدين

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

للشركة  جديد  قانوني  ممثل  تعيين 

السيد بونيف نوردين بعد استقالة 

املسير اوحالي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

بلغ رأس مال الشركة 122222 درهم 

مجزء الى 1222 حصة ب 122 درهم 

للحصة، مناصفة بين السيد احداش 

بونيف  السيد  ل  حصة   522 حاتم 

نورالدين 522 حصة 

على  ينص  الذي   :41 رقم  بند 

 13 الفصل  ملقتضيات  طبقا  مايلي: 

السيد  عين  االسا�سي،  القانون  من 

قانوني  كممثل  نورالدين  بونيف 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 813)/))2).
43(I

Crèche AL KHAIR

Crèche AL KHAIR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Crèche AL KHAIR
زنقة بغداد اقامة كاميليا طابق 8 
شقة 3) ، 92222، طنجة املغرب
Crèche AL KHAIR  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
 COMP لعنوان مقرها اإلجتماعي
 MOHAMMADI E1 AL AMAL
 RDC N83 BP 7041TANGER -

.Crèche  AL KHAIR 92222 طنجة
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1(5487

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رشيد املشكوري 
أصل  من  اجتماعية  حصة   52
آدم   )ة(  السيد  حصة لفائدة    122

املشكوري بتاريخ 3) يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 59)7.
433I

رجب كونسولتين

 ALLIANCE CARGO
LOGISTICS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

رجب كونسولتين
78 شارع املقالمة الطابق االلل 

مكتب 7 ، 2222)، الدار البيضاء 
املغرب

 ALLIANCE CARGO LOGISTICS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 42 شارع 

املقالمة الطابق 13 رقم 169  - 
2222) البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.384247
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يونيو   14 في  املؤرخ 
حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 
 ALLIANCE الوحيد  الشريك  حات 
CARGO LOGISTICS  مبلغ رأسمالها 
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
42 شارع املقالمة الطابق  اإلجتماعي 
البيضاء   (2222  -   169 رقم   13
نشاط  انعدام   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
ل حدد مقر التصفية ب 42 شارع 
 -   169 رقم   13 الطابق  املقالمة 

2222) الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  بوزياد  نادية   السيد)ة( 
الطابق  زنقة خريبكة   53 عنوانه)ا( 
الدار البيضاء   (2222  ( االلل شقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 5)1)5).
434I

رجب كونسولتين

OXA CERAMIC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

رجب كونسولتين
78 شارع املقالمة الطابق االلل 

مكتب 7 ، 2222)، الدار البيضاء 
املغرب

OXA CERAMIC شركة حات 
املسؤللية املحدلدة
)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 78 شارع 
املقالمة الطابق االلل مكتب 7 - 

2222) البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.54(6(9

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 يوليوز ))2) تقرر حل 
 OXA شركة حات املسؤللية املحدلدة
CERAMIC  مبلغ رأسمالها 122.222 
 78 اإلجتماعي  درهم لعنوان مقرها 
مكتب  االلل  الطابق  املقالمة  شارع 
7 - 2222) البيضاء املغرب نتيجة ل 

: عدم توافق الشركاء.
ل حدد مقر التصفية ب 78 شارع 
 -  7 مكتب  االلل  الطابق  املقالمة 

2222) الدار البيضاء املغرب. 
ل عين:

ل  علوان  عبدالغاني   السيد)ة( 
 433( رقم  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (2222 الداخلة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 5)))5).

435I

AL BAHIA PROMO

AL BAHIA PROMO
إعالن متعدد القرارات

AL BAHIA PROMO
129, شارع عبد الكريم اوخطابي 
الطابق 3 الرقم 43 ، 42222، 

مراكش املغرب
AL BAHIA PROMO «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: 129, 

شارع عبد الكريم اوخطابي الطابق 
3 الرقم 43 129, شارع عبد الكريم 
اوخطابي الطابق 3 الرقم 43 42222 

مراكش املغرب
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.69891

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

))2) تم اتخاح  21 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

 12.222 بيع  تس يل لاملوافقة على 

سهم بين السيد رمزي عادل لشركة 

حات  شركة   OB IMMOBILIER

مسؤللية محدلدة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

عادل  رمزي  السيد  استقالة  قبول 

كمسير للشركة لتعيين مسير جديد 

ل  الكميلي  املهدي  السيد  للشركة 

السيد محمد أمين  بدران

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املعدل  األسا�سي  النظام  اعتماد 

AL BAHIA PROMO شركة  لشركة 

حات مسؤللية محدلدة لبالتالي فإن 

القديمة  القوانين  يلغي  األخير  هذا 

ليحل محلها

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

الشركاء  من  كل  يساهم  مايلي: 

 - لهو:   ، بمبلغ  الشركة  في  نقًدا 

حات  شركة   OB IMMOBILIER

 1.000.000,00 محدلدة  مسؤللية 

بدران  أمين  محمد  السيد   - درهم 

1.000.000,00 درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

بمبلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 

مقسمة  لهي  درهم.   2.000.000,00

سهم   )(2.222( ألف  عشرين  إلى 

نفس  للسهم من  درهم   122 بقيمة 

الفئة مكتتبة كلها لمدفوعة بالكامل. 

املساهمات  لمقابل   ، لبالتالي 

تخصيص  يتم   ، أعاله  املذكورة 

 OB  - للشركاء:  التالية  اوحصص 

IMMOBILIER شركة حات مسؤللية 

السيد   - سهم   12.222 محدلدة 

محمد أمين بدران  12.222 سهم.

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: السيد املهدي الكميلي ، مغربي 
 28/2(/1986 او نسية من مواليد 
الوطنية  للبطاقة  حامل   ، ببرشيد 
رقم )WA14155 ، الساكن ببرشيد,  
تجزئة ألالد حريز شارع عقبة بن   7
تم تعيينه   - نافع حي الهدى برشيد 
 - محددة.  غير  ملدة  للشركة  مسيرا 
مغربي   ، بدران  أمين  محمد  السيد 
 2(/21/1978 او نسية من مواليد 
حامل  مراكش،  املدينة  بمراكش 
 ،  E562973 رقم  الوطنية  للبطاقة 
مراكش   (2 الساكن أسيف ب رقم 
تم تعيينه مسيرا للشركة ملدة غير   -
سوف تلتزم الشركة بشكل  محددة. 
صحيح في جميع األعمال املتعلقة بها 
للسيد  املشترك  التوقيع  خالل  من 
املهدي الكميلي لالسيد محمد أمين 

بدران.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137738.
436I

FINANCE CENTER

WEPHONE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
WEPHONE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 14 الطابق االلل عمارة رقم 76 
شارع عبد الكريم اوخطابي - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7(61
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WEPHONE

مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي

- تصدير اوخدمات.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 76 14 الطابق االلل عمارة رقم  رقم 

شارع عبد الكريم اوخطابي - 42222 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : هللا  عبد  نصري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : ميكائيل  فيكتور  كاردلز  السيد 

522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد نصري عبد هللا عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

ميكائيل  فيكتور  كاردلز  السيد 

شقة   6 د  عمارة  الفضل  عنوانه)ا( 

رقم 323  42222 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد نصري عبد هللا عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب

ميكائيل  فيكتور  كاردلز  السيد 

شقة   6 د  عمارة  الفضل  عنوانه)ا( 

رقم 323 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137637.

437I

CAFE AL MATAR

استراتيجيكم بوب 
STRATEGICOM PUB

إعالن متعدد القرارات

CAFE AL MATAR

 LOTISSEMENT ESSOUANI N°

 883 TETOUAN TETOUAN،

93000، TETOUAN MAROC

 STRATEGICOM استراتيجيكم بوب

PUB «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 23 

مدخل مرتيل تجزئة الرباحي مرتيل 

مرتيل 93152 مرتيل املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(3459

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

اتخاح  تم   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيدة  باعت  اوحصص:  تفويت 

املودن يامنة 1222 حصة من شركة 

الرأسمال  حات  بوب  استراتيجيكم 

مقسمة  درهم   122222 اإلجتماعي 

لاحدة  كل  قيمة  حصة   1222 إلى 

السيدة  إلى  كلها  درهم   122 منها 

حضور ه ر التي قبلت 1222 حصة 

حات  بوب  استراتيجيكم  شركة  من 

الرأس مال اإلجتماعي 122222درهم 

كل  قيمة  حصة   1222 إلى  مقسمة 

لاحدة منها 122 درهم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

نم تغيير مقر  تغيير املقر اإلجتماعي: 

بابا  سيدي  للد  شارع  من  الشركة 

إقامة امل د شقة رقم 21 تطوان إلى 
23 مدخل مرتيل تجزئة الرباحي  رقم 

مرتيل

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مسيرة  تعيين  ل  املسيرة  إستقالة 

املودن  السيدة  إستقالة  جديدة: 

يامنة  ل تعيين السيدة حضور ه ر 

غير  ملدة  للشركة  لحيدة  كمسيرة 

محدلدة .
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قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعديل القانون األسا�سي للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
املقر اإلجتماعي

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الرأسمال اإلجتماعي

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: تعيين املسيرة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (7 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

))2) تحت رقم 1872.

438I

SD TRABONORD

SD TRABONORD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

SD TRABONORD
 RUE BIR GUENDOUZ n° 21 AV
  MOULAY RACHID NARJISS A
 ROUTE SEFROU ، 30000، FES

MAROC
SD TRABONORD شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1) 
زنقة بيركندلز شارع موالي رشيد 
نرجس أ طريق صفرل  - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(33
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRABONORD

: مقالل في  غرض الشركة بإيجاز 
األشغال املختلفة - اوحراسة اوخاصة 

- تهيئة اوحدائق ل املنتزهات.
 (1 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
رشيد  موالي  شارع  بيركندلز  زنقة 
نرجس أ طريق صفرل  - 32222 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد الفقير :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد ادريس رحو 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفقير  سعيد  السيد 

ميسور 52)33 ميسور املغرب.
عنوانه)ا(  رحو  ادريس  السيد 

تطوان 93222 تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الفقير  سعيد  السيد 

ميسور 52)33 ميسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 985).
439I

JAZ FACILITIES

AR DISTRAV SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

JAZ FACILITIES
 Avenue Mohamed Abdou N°
 11, Nador ، 62000، Nador

Maroc
AR DISTRAV SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موسكو رقم 24 الطابق الثاني 

الشقة رقم 24 لعري الشيخ الناظور 
- 222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(4((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( مارس   ((

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISTRAV SARL

غرض الشركة بإيجاز : التنظيف 

النظافة ثالثية األبعاد

التجارة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

موسكو رقم 24 الطابق الثاني الشقة 
 - الناظور  الشيخ  لعري   24 رقم 

222)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : مرلان  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522   : السيد عبد املالك مرلان 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : مرلان  رضوان  السيد   

بقيمة 52.222 درهم.

 522  : السيد عبد املالك مرلان 

بقيمة 52.222 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرلان  رضوان  السيد 
 6(222  5 رقم   65 حي الكندي زنقة 

الناظور املغرب.

مرلان  املالك  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الكندي زنقة 65 رقم 3 

222)6 الناظور املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مرلان  رضوان  السيد 
 6(222  5 رقم   65 حي الكندي زنقة 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 21 يونيو 

))2) تحت رقم ))2)/5)9.

442I

TAX MOROCCO CONSULTING

 AUTO ECOLE AL
AKHAWAYNE DRISSI

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

 AUTO ECOLE AL AKHAWAYNE

DRISSI شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
رياض الساحل  الطابق األر�سي رقم 

579   حد السوالم برشيد. - 6122) 

حد السوالم  املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

14379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 دجنبر   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE AL AKHAWAYNE DRISSI

- مدرسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للتعليم السياقة.

- تدريب السائقين.
النظري  السياقة  التدريب على   -

رخص   على  للحصول  لالعملي 

السياقة و ميع أنواع املركبات.
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تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق األر�سي رقم  رياض الساحل  
579   حد السوالم برشيد. - 6122) 

حد السوالم  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 : املصطفى  اإلدري�سي  السيد 

1222 بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
املصطفى  اإلدري�سي  السيد 
عنوانه)ا( دلارالقطابة  الردادنة ألالد 
بنسليمان    13222 مالك بنسليمان. 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
املصطفى  اإلدري�سي  السيد 
عنوانه)ا( دلارالقطابة  الردادنة ألالد 
بنسليمان    13222 مالك بنسليمان. 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   11 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2)2) تحت رقم 1581.

441I

secotrages snc

LAWILAYA TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

secotrages snc
رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 

لجه عرلس مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب

LAWILAYA TRANS شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : محل 

رقم ) تجزئة نور افامة   الفاضلية  - 
52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4(945

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(1 نونبر   29 املؤرخ في 
حات  شركة   LAWILAYA TRANS
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 32.222 درهم 
لعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم ) 
تجزئة نور افامة   الفاضلية  - 52222 
مكناس املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

هدف الشركة -عدم لجود زبناء.
ل عين:

الدالدي  او بار   عبد  السيد)ة( 
عرلس   لجه   6 زنقة   8 عنوانه)ا(  ل 
)ة(  52222 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 29 نونبر 1)2) لفي محل رقم 
 - الفاضلية   افامة    نور  تجزئة   (

52222 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم )16.

44(I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

 SOCIÉTÉ   DROGUERIE LA
FIDÉLITÉ

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رفع رأسمال الشركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
 SOCIÉTÉ   DROGUERIE LA

FIDÉLITÉ شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي متجر  
رقم  83  اقامة  اوخير عمارة 39  حي  
الوفاء  شارع  االمل   ب/5   طريق  
صفرل    فاس رقم  55  زنقة  تقدم  
حي  املرينين  سيدي  ابراهيم  فاس 

32222   فاس املغرب  .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(9525

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   (2(( ماي   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«352.222 درهم» أي من «452.222 
عن  درهم»   452.222» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أل أرباح أل    : طريق 

عاللات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3239.
443I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اكريكوال بيفونا
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
اكريكوال بيفونا شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي ع/ الطابق 

االلل رقم ) عمارة 5) تجزئة 
الزيتون تكيوين أكادير  تكيوين 

أكادير )8265  أكادير املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5(211
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (4
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اكريكوال بيفونا.
ل  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تلفيف ل تصدير املنتوجات الفالحية.
ع/   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق االلل رقم ) عمارة 5) تجزئة 
تكيوين  أكادير   تكيوين  الزيتون 

أكادير )8265  أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : السيد بيفونا جيسيبي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد بيفونا جيسيبي عنوانه)ا( 

سيسيليا   9(213 إيطاليا  مينفي 

إيطاليا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد بيفونا جيسيبي عنوانه)ا( 

سيسيليا   9(213 إيطاليا  مينفي 

إيطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 111242.

444I

FLASH ECONOMIE

ARDEE IMPACT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ARDEE IMPACT شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 412 شارع 

الزرقطوني اقامة حماد الشقة 21 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARDEE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMPACT

-أنشطة   : بإيجاز  غرض الشركة 

اإلنتاج لاملعاو ة الزراعية ؛

لاوخضرلات  الفواكه  -بيع 

الطازجة لامل مدة باو ملة لالتجزئة 

،معبئ؛

-نشاط الوساطة الوطنية للسلع 

الزراعة  قطاعات  في  لاوخدمات 

لالصناعات الزراعية لالغذائية .

 412  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني اقامة حماد الشقة 

21 - 2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ياسمين بنقبو :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

  : بوهدلد  السيدة فاطمة الزهراء 

52 حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة ياسمين بنقبو عنوانه)ا( 
27 زنقة اوحاجب حي السالم  2222) 

الدار البيضاء املغرب.

بوهدلد  الزهراء  فاطمة  السيدة 

سيتي  كولف  بوسكورة  عنوانه)ا( 

فيال 135 املدينة اوخضراء بوسكورة 

2222) الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة ياسمين بنقبو عنوانه)ا( 
27 زنقة اوحاجب حي السالم  2222) 

الدار البيضاء املغرب

بوهدلد  الزهراء  فاطمة  السيدة 

سيتي  كولف  بوسكورة  عنوانه)ا( 

فيال 135 املدينة اوخضراء بوسكورة 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3812).

445I

FLASH ECONOMIE

MDB MAROC SERVICES
إعالن متعدد القرارات

MDB MAROC SERVICES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 12.222 درهم

مقرها اإلجتماعي: 12 زنقة اوحرية 
الطابق 3 الشقة 6  -  الدار البيضاء 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

355733
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
قرر    (2(( يوليوز   24 املؤرخ بتاريخ 

ما يلي :
 MDB شركة  مال  رأس  رفع   -
بمبلغ   MAROC SERVICES
أربعمائة لتسعة لعشرين ألف درهم 
اوحساب  بموازنة   )4(9.222.22(

او اري للشريك
يليه تخفيض في رأس املال قدره 
ألف  لخمسون  لثالثة  خمسمائة 
هذه  بعد  درهم(.  ألف   553( درهم 
 MDB العملية ، بلغ رأس مال شركة

MAROC SERVICES
 12.222 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3764).
446I

FLASH ECONOMIE

 INTERNATIONAL
BUSINESS COPIEURS

إعالن متعدد القرارات

 INTERNATIONAL BUSINESS
COPIEURS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رأسمالها : 12.222 درهم
مقرها اإلجتماعي: 15 زنقة الهدهد 

-  الدار البيضاء 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

432819
 بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
))2) قرر   يوليوز    24 املؤرخ بتاريخ 

ما يلي :

شركة  مال  رأس  رفع   -
 INTERNATIONAL BUSINESS
COPIEURS بمبلغ ثالثمائة لخمسين 
 ) درهم   352.222.22( درهم   

ً
ألفا

بتصفية اوحساب او اري
رأس  بتخفيض  متبوًعا  الشريك 

املال بنفس القيمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم )376).
447I

FLASH ECONOMIE

CONQUETE
إعالن متعدد القرارات

كونكيت – ش م
شركة مساهمة رأسمالها 

7.100.000،00 درهم
املقر اإلجتماعي ، زالية محج املغرب 

العربي ل زنقة كونكو
الرباط

بمقت�سى او معية العامة العادية 
للمساهمين املنعقدة  بتاريخ  32  ماي  
))2)  للشركة املسماة « كونكيت – 

ش م» ، فقد تقرر:
- املصادقة على حسابات الشركة 

لسنة 1)2) .
اإلدارية   املهام  انتهاء  تأكيد   -

للسادة : 
السيدة سعاد بلعربي 

السيدة سلمى بن املليح   
السيد مهدي بن املليح 

السيد محمد علي بن املليح 
 السيد محمد حاتم بن املليح

مهام املسيرين للشركة  تجديد    -
هم  ل  سنوات  في ست  محددة  ملدة 

السادة :  
السيدة سعاد بلعربي 

السيدة سلمى بن املليح   
السيد مهدي بن املليح 

السيد محمد علي بن املليح 
 السيد محمد حاتم بن املليح

بمقت�سى محضر اجتماع مجلس 
  32 بتاريخ  بالرباط  املنعقد  اإلدارة 
 » ))2)   قرر مسيرين شركة   ماي  

كونكيت – ش م «  تعيين :

رئيسا  املليح  بن  مهدي  السيد 

مزاللته  فترة  طولة  اإلدارة  مل لس 

مسيرا لشركة التي حددت ملدة ستة 

)6( سنوات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( يوليوز   24 بتاريخ 

 .1(61(4
قصد النشر ل اإلعالن

448I

FLASH ECONOMIE

SCRIBE.MA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SCRIBE.MA

 شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي: توين سانتر زالية 

شارع الزرقطوني ل املسيرة -  الدار 

البيضاء
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5181(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(1 شتنبر   (1

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد

SCRIBE.MA : تسمية الشركة

استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

قانونية

توين   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سانتر زالية شارع الزرقطوني ل املسيرة 

- الدار البيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : السيدة ياسمين ثابت دراز 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة.



13919 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

لالعائلية  الشخصية  األسماء 
لصفات لمواطن الشركاء:

السيدة ياسمين ثابت دراز عنوانها 
13 تجزئة فلوريدا كاليفورنيا - الدار 

البيضاء
لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة ياسمين ثابت دراز عنوانها 
13 تجزئة فلوريدا كاليفورنيا - الدار 

البيضاء
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  او هوي 

بتاريخ 3) شتنبر 1)2) 
449I

EL HAMZAOUI SLIMANE

STE SOUNDOUS FOOT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC

STE SOUNDOUS FOOT شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ايت 
مو�سى موحى ال حمو الزياني خنيفرة  

- 54222 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4449
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   13
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUNDOUS FOOT
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املزكب الريل�سي.
: دلار ايت  عنوان املقر االجتماعي 
مو�سى موحى ال حمو الزياني خنيفرة  - 

54222 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة خولة املرشت 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة خوله املرشت عنوانه)ا( 
دلار ايت مو�سى موحى ال حمو الزياني 

خنيفرة 54222 خنيفرة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيدة خوله املرشت عنوانه)ا( 
دلار ايت مو�سى موحى ال حمو الزياني 

خنيفرة 54222 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 25 يوليوز 

))2) تحت رقم 79).
452I

FIDUCIAIRE YADANI إئتمانية يدني

CHAMA IMMO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE إئتمانية يدني
YADANI

الرقم 55 الزنقة )5 شارع لاد درعة 
االلفة ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب
CHAMA IMMO شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي )1 زنقة 
صبري بوجمعة الطابق 1 الشقة 6 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(76735
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
  CHAMA IMMO الوحيد  الشريك 
درهم   (2.222 رأسمالها  مبلغ 

زنقة   1( اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
 6 الشقة   1 صبري بوجمعة الطابق 
2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
عدم القدرة علي   : املغرب نتيجة ل 

بيع املنتوج ل لدلاعي صحية .
زنقة   1( ل حدد مقر التصفية ب 
 6 الشقة   1 صبري بوجمعة الطابق 
2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
ل عين:

اشهيبو ل  عبد اوحليم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( تج سيم زنقة 1) رقم 9 حي 
املغرب  الدارالبيضاء   (2222 االنارة  

كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل ))2) تحت رقم 132))8.

451I

NKH CONSULTING SARL

HAULEX EXPRESS
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
HAULEX EXPRESS شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

لبنان عمارة 17 مكرر رقم ) املحيط 
الرباط الرباط 12222 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

4989/161561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (2
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAULEX EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة لبنان 

عمارة 17 مكرر رقم ) املحيط الرباط 

الرباط 12222 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة شيماء اوخطابي عنوانه)ا( 
تجزئة هناء )2 رقم )) تمارة 222)1 

تمارة املغرب.

السيد عبدالعزيز رياض عنوانه)ا( 

 166 سانية حماني زنقة إفران رقم 

سال 11222 سال املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة شيماء اوخطابي عنوانه)ا( 
تجزئة هناء )2 رقم )) تمارة 222)1 

تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 9)63)1.

45(I

CABINET BAHMAD

FIME HOSPITALITY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب

FIME HOSPITALITY  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
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لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
) على اليمين شقة رقم 6 زالية زنقة 
طارق ابن زياد لابن عائشة إقامة 
اكسيل سيور عمارة 18  - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1(1(11

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تحويل   تم    (2(( ماي   25 املؤرخ في 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
) على اليمين شقة رقم  «مكتب رقم 
لابن  زياد  ابن  طارق  زنقة  زالية   6
عائشة إقامة اكسيل سيور عمارة 18  
«رقم  إلى  مراكش املغرب»   42222  -
513 الطابق 1 الحي الصناعي سيدي 

غانم  - 42222 مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137685.
453I

SAMIR FIDUCIAIRE

BRIO TRADING
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
BRIO TRADING شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
سمية اقامة شهرزاد 3 ، الطابق 

اوخامس رقم )) ، أش ار النخيل - 
2222) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.498755
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( يونيو   16 في  املؤرخ 
حات  شركة   BRIO TRADING حل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الطابق   ،  3 شهرزاد  اقامة  سمية 

 - أش ار النخيل   ،  (( اوخامس رقم 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2222

لقفل التصفية.

ل عين:
اوحسنالي  سفيان   السيد)ة( 

شقة  اليوسفية  اقامة  عنوانه)ا(  ل 
زالية زنقة الزالقة ل او زائر م.ج   13

)ة(  52222 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

شارع  لفي   (2(( يونيو   16 بتاريخ 

الطابق   ،  3 شهرزاد  اقامة  سمية 

 - أش ار النخيل   ،  (( اوخامس رقم 

2222) الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832643.

454I

KHOUYI BADIA

 EL OUADRHIRI CONCEPT

STORE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكناس ، 52222، مكناس املغرب

 El Ouadrhiri Concept Store

شركة حات املسؤللية املحدلدة

املحل  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
رقم 136 الشطر أ البساتين  52222  

- 52222 مكناس املغرب

املسؤللية  حات  شركة  تأسيس 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   15

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 El  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Ouadrhiri Concept Store

التغذية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة، التجارة بجميع أنواعها ل بيع 

املالبس او اهزة..

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم 136 الشطر أ البساتين  52222  

- 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 62.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (22   : السيدة الودغيري سكينة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 (22   : نهيلة  الودغيري  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 (22   : فاطمة  السيدة بوسنان  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

سكينة  الودغيري  السيدة 

عنوانه)ا( رقم 2) ساحة  عبد الكريم 

مكناس   52222 م.ج   اوخطيب 

املغرب.

السيدة الودغيري نهيلة عنوانه)ا( 

رقم 2) ساحة  عبد الكريم اوخطيب 

م.ج  52222 مكناس املغرب.

السيدة بوسنان  فاطمة عنوانه)ا( 

رقم 2) ساحة  عبد الكريم اوخطيب 

م.ج  52222 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

سكينة  الودغيري  السيدة 

عنوانه)ا( رقم 2) ساحة  عبد الكريم 

مكناس   52222 م.ج   اوخطيب 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم -.

455I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE THE SAFE TRADE SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE THE SAFE TRADE SARL
«شركة حات املسؤللية املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 35 
الطابق 1 زنقة  يوسف بن تاشفين 
الرشيدية - - الرشيدية الرشيدية.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: -.

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
))2) تم اتخاح  25 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة 
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  حصص:  تفويت  رقم  بند 
حصص  تفويت  مايلي:  على  ينص 
السيد  ل  اية  حسنالي  السيدة 
االسماعيلي علوي محمد الى السيد 

موالي رشيد االسماعيلي العلوي
القانوني  الشكل  تغيير  رقم  بند 
للشركة : الذي ينص على مايلي: تغيير 
 SARL القانوني للشركة من  الشكل 

SARL AU  الى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالرشيدية   االبتدائية 

 13 يوليوز ))2) تحت رقم 715.
456I

CABINET BAHMAD

STELLA GALERIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 
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42222، مراكش املغرب

STELLA GALERIE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  مكتب 
رقم 6 زالية زنقة لبنان ل زنقة سوريا 

عمارة شمس شقة رقم 6 جليز  - 

42222 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.94435

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 32 دجنبر 1)2) تم  تحويل  

املقر االجتماعي اوحالي للشركة من « 
مكتب رقم 6 زالية زنقة لبنان ل زنقة 

سوريا عمارة شمس شقة رقم 6 جليز  

- 42222 مراكش املغرب» إلى «إقامة 

الطابق الثالث   (7 شقة رقم  أسماء 

كامب الغول املنارة  - 42222 مراكش  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137685.

457I

مكتب محاسبة

 RUTAS NOMADAS SARL
AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب

 RUTAS NOMADAS SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تابومات الطالس ص ب  127 

الريصاني - 222)5 الريصاني 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.11793

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
باحدل  ايت  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   (52 سعيد 
السيد  لفائدة   حصة   (52 أصل 
 13 بتاريخ  رلبيردل  لويس  بالوما  )ة( 

يوليوز ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 
يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/716.
458I

ABENN AUDIT & CONSEIL

WALIAS
إعالن متعدد القرارات

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع  بسمة  1 ج ه1بالدلر األر�سي 

شقة  3 ، 2222)، الدار البيضاء 
املغرب

WALIAS «شركة حات املسؤللية 
املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
سمية إقامة شهرزاد 3 طابق 5 رقم 
)) النخيل - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.3687(7

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (9 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حسابات  بتضمين  املال  رأس  زيادة 
اإلقرار  ل  للشركاء  جارية  دائنة 
بعد  املال  لرأس  او ديد  بالتوزيع 

زيادة رأس املال.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
املتابعة الفورية لتخفيض رأس املال 
اوخسائر  جميع  استيعاب  بدافع 

املتراكمة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  للنظام  النسبي  التعديل 
األسا�سي  النظام  لاعتماد  للشركة 
املحدث للشركة التي تقدم رأس املال 

او ديد.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

رفع رأس املال تليها مباشرة انخفاض 

رأس املال

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

831184- رقم  تحت   (2(( يوليوز 

.(3919

459I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

رازان كار
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

رازان كار شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي ع/ الطابق 
األلل رقم ) عمارة 5) تجزئة الزيتون 

تكيوين أكادير تكيوين أكادير )8265  

أكادير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5(243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   (8

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

رازان   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كار.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص وحساب الغير.

ع/   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق األلل رقم ) عمارة 5) تجزئة 

الزيتون تكيوين أكادير تكيوين أكادير 

)8265  أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الزيتوني مصطفى :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

مصطفى  الزيتوني  السيد 
او رف   29 ))4 رقم  زنقة  عنوانه)ا( 

إنزكان 86352 إنزكان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

مصطفى  الزيتوني  السيد 
او رف   29 ))4 رقم  زنقة  عنوانه)ا( 

إنزكان 86352 إنزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 9)1115.

462I

SOUGTANI GESTION CONSEIL

 SOUGTANI GESTION

CONSEIL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOUGTANI GESTION CONSEIL

31 شارع الكندي إقامة الهدلء 

الطابق 6 شقة 4) طنجة بمكتب 

املراسلة «مغرب تنسيق» 1) شارع 

الـمتنبـي، 92222، طنجة الـمغرب

 SOUGTANI GESTION CONSEIL

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 31 شارع 

الكندي إقامة الهدلء الطابق 6 

شقة 4) طنجة - 92212 طنجة 

املغرب
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حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.69365
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( أبريل   11 في  املؤرخ 
حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 
 SOUGTANI الوحيد  الشريك  حات 
GESTION CONSEIL  مبلغ رأسمالها 
مقرها  لعنوان  درهم   12.222
إقامة  الكندي  شارع   31 اإلجتماعي 
طنجة   (4 شقة   6 الطابق  الهدلء 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92212  -

توقف النشاط.
ل حدد مقر التصفية ب 31 شارع 
الكندي إقامة الهدلء الطابق 6 شقة 
4) طنجة - 2)922 طنجة الـمغرب. 

ل عين:
ل  إدبيهي  أحـمد   السيد)ة( 
إقامة  الكندي  شارع   31 عنوانه)ا( 
طنجة   (4 شقة   6 الطابق  الهدلء 
)ة(  2)922 طنجة الـمغرب كمصفي 

للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

MAROC MANAGEMENT :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 54716).
461I

GOLDEN PARTNERSHIP

 STE MAROCAINE DE LA
GESTION DES DECHETS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أل شعار 

GOLDEN PARTNERSHIP
 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،
40000، MARRAKECH MAROC

 STE MAROCAINE DE LA
GESTION DES DECHETS  «شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: دلار 
السيفر رقم  )2)حربيل - 42222 

مراكش املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أل شعار»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.74649
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تقرر   (2(( يونيو   26 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة لهو:
ARCADIA GREASE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   (3 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137151.
46(I

GOLDEN PARTNERSHIP

 STE MAROCAINE DE LA
GESTION DES DECHETS

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

GOLDEN PARTNERSHIP
 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،
40000، MARRAKECH MAROC

 STE MAROCAINE DE LA
GESTION DES DECHETS  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
السيفر رقم  )2)حربيل - 42222 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.74649

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يونيو   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   1.922.222»
 (.222.222» إلى  درهم»   122.222»
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137732.
463I

NOBLACTION

GS 2A
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األلل رقم 15، 42222، 

مراكش املغرب

GS 2A شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي السعادة 

بيت اوحمد ج ه ب م )-)1 محل 
رقم 28  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.GS (A : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعية  املنتجات  أنواع  و ميع 

لاملعدات

أعمال تركيب الطاقة الشمسية 

لالكهرباء الصناعية

استيراد لتصدير .

السعادة   : عنوان املقر االجتماعي 

بيت اوحمد ج ه ب م )1-) محل رقم 

28  - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عماد الزادي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد عادل الزادي :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزادي  عماد  السيد 
مراكش   42222 االلداية   مركز 

املغرب.
عنوانه)ا(  الزادي  عادل  السيد 
دلار الدرك السويهلة سعادة  42222 

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزادي  عماد  السيد 
مركز االلداية  42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  الزادي  عادل  السيد 
دلار الدرك السويهلة سعادة  42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137675.

464I

STE FURAMIC SARL

ste  NOURI ALUM SARL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن اوخطيب 
عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، لجدة املغرب
ste  NOURI ALUM SARL شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 
العلويين حي املحمدي  - 62222 

لجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.32(89

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
 ste  NOURI ALUM الشريك الوحيد
SARL  مبلغ رأسمالها 122.222 درهم 
زنقة   (6 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
 62222  - املحمدي   حي  العلويين 
لجدة املغرب نتيجة ل : كثرة املنافسة 

قلة فرص الشغل قلة املوارد املالية.
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زنقة   (6 ل حدد مقر التصفية ب 

 62222  - املحمدي   حي  العلويين 

لجدة املغرب. 

ل عين:

ل  نوري   محمد امين   السيد)ة( 

حي  الثاني  اوحسن  شارع  عنوانه)ا( 

لجدة   62222  (( رقم  اوخرلب 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (4 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 938.

465I

STE FURAMIC SARL

 STE WINNING 

 DISTRIBUTION ET

TRADING SARL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن اوخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، لجدة املغرب

 STE WINNING DISTRIBUTION 

ET TRADING SARL  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي 11 زنقة 

ابن حمديس لجهيد رقم 8  - 62222 

لجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.34191

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يوليوز   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي :

نقل البضائع للغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (8 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم )95.
466I

STE FURAMIC SARL

STE ATDEV SARL A/U
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن اوخطيب 
عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، لجدة املغرب
STE ATDEV SARL A/U شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع لاد 
الذهب تجزئة لفاء ) الطابق ) رقم 

4 - 62222 لجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(1299

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعلي  زكرياء  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.(22
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.(22
يوليوز   12 بتاريخ  نظيف  محمد 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   24 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 981.
467I

STE FURAMIC SARL

 STE SPECIALITE INFRA
RESEAU TELECOM

SARL A/U 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن اوخطيب 
عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، لجدة املغرب
 STE SPECIALITE INFRA RESEAU
TELECOM SARL A/U  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي :  شارع 
محمد اوخامس عمارة صفاء الطابق 

4 رقم 9  - 62222 لجدة  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.313(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   1( في  املؤرخ 
 STE SPECIALITE INFRA RESEAU
TELECOM SARL A/U  شركة حات 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 52.222 درهم 
شارع  اإلجتماعي   مقرها  لعنوان 
محمد اوخامس عمارة صفاء الطابق 
املغرب  لجدة    62222  -   9 رقم   4
املوارد  ..قلة  املنافسة  لكثرة  نتيجة 

املالية ...االزمة ....
ل عين:

ل  كريم  بلعرش   السيد)ة( 
باريس   933(2 فرنسا   عنوانه)ا( 

فرنسا  كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
شارع  لفي    (2(( ماي   1( بتاريخ 
محمد اوخامس عمارة صفاء الطابق 

4 رقم 9  - 62222 لجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1212.
468I

STE FURAMIC SARL

STE Y. S NEGOCE SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تغيير تسمية الشركة

STE FURAMIC SARL
زالية شارع الفتواكي لابن اوخطيب 
عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، لجدة املغرب
STE Y. S NEGOCE SARL   شركة 

حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها االجتماعي 85 زنقة 

الصحراء  - 62222 لجدة  املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

34735

 بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (2(( أبريل   (6 املؤرخ في 

 STE Y. S» من  الشركة  تسمية 

 STE SABRA» إلى »  NEGOCE SARL

. » EVENTS  SARL A/U

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 1225.

469I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE FRERE CAR EZZAIM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM

 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

STE FRERE CAR EZZAIM شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الالد 

الطــيـب السفـــلـى الالد الـطــيــب 

فـــــاس. - 32222 فــــــاس املغـــــرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   26

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRERE CAR EZZAIM

كــراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيــارات بدلن ســـائــق.
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الالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطــيـب السفـــلـى الالد الـطــيــب فـــــاس. 

- 32222 فــــــاس املغـــــرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 334   : أيـــــوب  الــزعـيــم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد الــزعيـــم مـــراد :  333 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 333   : السيد الــزعيـــم غبد االاله 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أيـــــوب  الــزعـيــم  السيد 
الالد الطــيـب السفـــلـى الالد الـطــيــب 

فـــــاس. 32222 فــــــاس املغـــــرب.
عنوانه)ا(  مـــراد  الــزعيـــم  السيد 
الالد الطــيـب السفـــلـى الالد الـطــيــب 

فـــــاس. 32222 فــــــاس املغـــــرب.
عنوانه)ا(  مـــراد  الــزعيـــم  السيد 
الالد الطــيـب السفـــلـى الالد الـطــيــب 

فـــــاس. 32222 فــــــاس املغـــــرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أيـــــوب  الــزعـيــم  السيد 
الالد الطــيـب السفـــلـى الالد الـطــيــب 

فـــــاس. 32222 فــــــاس املغـــــرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/991).
472I

PREMIUM FINANCE

ASSISTANOVA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ASSISTANOVA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 11 
الطابق الرابع شارع اوحسن الثاني 

اقامة اليزابيت غونيي جليز - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSISTANOVA
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستعانة باملصادر اوخارجية.
عنوان املقر االجتماعي : مكتب 11 
الثاني  اوحسن  شارع  الرابع  الطابق 
اقامة اليزابيت غونيي جليز - 42222 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بياليك اليوت جون جاك :  
122 حصة بقيمة 122 درهم للحصة 
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد بياليك اليوت جون جاك 
 951(4 افي   النتز   (961 عنوانه)ا( 
املتحدة  الواليات  خو�سي  سان 

االمريكية.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد بياليك اليوت جون جاك 
 951(4 افي   النتز   (961 عنوانه)ا( 
املتحدة  الواليات  خو�سي  سان 

االمريكية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137717.

471I

زلبير بوتغماس

STE RAHAOUI
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

زلبير بوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

STE RAHAOUI  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 

علي بورقبة تيزي ل سلي تازة - 

35222 تازة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   1(

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAHAOUI

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة ال البناء.

سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

علي بورقبة تيزي ل سلي تازة - 35222 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الرحالي  فريد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرحالي  فريد  السيد 
دلار بني حازم تيزي لسلي تازة 35222 

تازة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرحالي  فريد  السيد 
دلار بني حازم تيزي لسلي تازة 35222 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

))2) تحت رقم 332.

47(I

التهامي السالمي

كروب فخيخ الجرموني
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

32222، فاس املغرب
كرلب فخيخ او رموني شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

الوفاق رقم 376 طريق عين سمن 
فاس - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.2((/1692
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   15 املؤرخ في 
او رموني شركة حات  كرلب فخيخ 
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
 376 رقم  الوفاق  حي  اإلجتماعي 
 32222  - فاس  سمن  عين  طريق 
فاس املغرب نتيجة الملنافسة ل عدم 

تواجد فرص للعمل  .
ل عين:

السيد)ة( عبد السالم   او رموني  
تجزئة عرفات طريق   6( ل عنوانه)ا( 
فاس   32222 فاس  الشقف  عين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ل  او رموني   طاريق     السيد)ة( 
اسبانيا   22222 اسبانيا  عنوانه)ا( 

اسبانيا كمصفي )ة( للشركة.
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ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 15 يناير ))2) لفي حي الوفاق 
 - فاس  عين سمن  طريق   376 رقم 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 26 أبريل ))2).

473I

PRESCOF

VALEUCIAMOBIL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
VALEUCIAMOBIL شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 1791 

شارع املسيرة الوفاء 1 الطابق الثاني  
- 2)142 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VALEUCIAMOBIL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 1791  : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 الطابق الثاني   شارع املسيرة الوفاء 

- 2)142 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محمد  لكرل  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد لكرل محمد عنوانه)ا( 784 

القنيطرة   14222 الشرقية  بئر رامي 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

نورالدين عنوانه)ا(  السيد لكرل 
 1 شقة  زياد  ابن  طارق  زنقة   15

14222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 735).

474I

STE GEF GESTION SARL AU

STE LOUD-PARA SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEF GESTION SARL AU

 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE

 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°

 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  STE LOUD-PARA SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكاىن بحي املسيرة 3 ام الربيع 131 
رقم 3  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LOUD-PARA SARL AU
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصيدلة. الشبه  لوازم  ل  ملحقات 

تاجر تجزئة للعطور.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 131 ام الربيع   3 الكاىن بحي املسيرة 

رقم 3  - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : خليل  االزدي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خليل  االزدي  السيد 
تجزىة املسار رقم 1265 طريق اسفي  

42222 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خليل  االزدي  السيد 
تجزىة املسار رقم 1265 طريق اسفي  

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137682.
475I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 ECOLE DE SANTE
 ET DE FORMATION

 PARAMEDICALE PRIVE
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغير، 
الطابق الثاني ، 8822)، املحمدية 

املغرب
 ECOLE DE SANTE ET DE

 FORMATION PARAMEDICALE
PRIVE SARL  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي مسك 
الليل الشاطو - 8822) املحمدية 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(7219

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يونيو   (4 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ابوهريا كمال  كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 1359.

476I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 ATLAS MACHINE-TOOLS
CONSULTING

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
 ATLAS MACHINE-TOOLS
CONSULTING شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي  45 تجزئة 
املامونية عمارة 11  اقامة موسليم 

الطابق 3 طريق صفرل 32222 فاس  
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
55(49

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 28 
تم إعداد القانون   (218 من مارس 
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ATLAS MACHINE-TOOLS

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : -1لسطاء 

التجارة في اآلالت

أدلات  في  لسيطة  -)مستشار 

اآلالت ، أكشاك الطالء ، آالت اللحام 

، آالت طحن الطحن ، القطع بالليزر

-3استيراد لتصدير.

عنوان املقر االجتماعي :  45 تجزئة 

اقامة موسليم    11 املامونية عمارة 

الطابق 3 طريق صفرل 32222 فاس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

92 حصة    : السيد رشيد بنحدل 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 12   : السيد عبد الواحد بنحدل 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

بنحدل  الواحد  عبد  السيد 

 32222 فاس  ناصر  اية  عنوانه)ا( 

فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد بنحدل عنوانه)ا( اية 

ناصر بن سادن 32222 اية ناصر بن 

سادن املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 1) من مارس 

218) تحت رقم 1)9.

477I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

OBIATEC
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
OBIATEC شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم اوخطابي عمارة  بن مو�سى 
او واش الطابق ) 32222  فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
68835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(1 يوليوز   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OBIATEC
-1برمجة   : غرض الشركة بإيجاز 

الكمبيوتر لكل ما يتعلق بها
البرامج  لتطوير  -)تصميم 
تكنولوجيا  لمنصات  لالتطبيقات 

املعلومات األخرى.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  عمارة   اوخطابي  الكريم 
فاس    32222  ( الطابق  او واش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : بنكيران  عثمان  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عثمان بنكيران عنوانه)ا( 
طريق   7 شقة  امين  اقامة   3 رقم 

ايموزار فاس 32222  فاس  املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان بنكيران عنوانه)ا( 
طريق   7 شقة  امين  اقامة   3 رقم 

ايموزار فاس 32222  فاس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

1)2) تحت رقم 3425.
478I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 STEP ONE SOCIETE
D›EXPERTISE ET CONSEILS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
 STEP ONE SOCIETE

 D’EXPERTISE ET CONSEILS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم اوخطابي عمارة  بن مو�سى 
او واش الطابق )  فاس 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
69941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(1 أكتوبر   13
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STEP  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

 ONE SOCIETE D’EXPERTISE ET

.CONSEILS

-1 جميع   : غرض الشركة بإيجاز 

املمتلكات  لتقييم  اوخبرة  أنواع 

املنقولة أل العقارية مع جميع شركات 

التأمين في املغرب أل في اوخارج ؛

-)الرأي الثاني أل خبرة األشخاص 

املؤمن عليهم ؛

السوقية  القيمة  -3تقديرات 

للعقار.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة   اوخطابي  الكريم 

 32222 فاس    ( الطابق  او واش 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد اللطيف شملي :  122 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

شملي  اللطيف  عبد  السيد 

الكريم  عبد  زنقة   29 عنوانه)ا( 

ج   م  سفير  اقامة   9 شقة  بنجلون 

32222   فاس  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

شملي  اللطيف  عبد  السيد 

الكريم  عبد  زنقة   29 عنوانه)ا( 

ج   م  سفير  اقامة   9 شقة  بنجلون 

32222   فاس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   (5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

1)2) تحت رقم 4671.

479I
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 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 YOUR DOMICILIATION
AND CONSULTING

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
 YOUR DOMICILIATION AND

CONSULTING شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي مكتب رقم 

8) الطابق الرابع  مكتب الصفاء 
طريق صفرل موالي رشيد 32222 

فاس  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.63451

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(1 شتنبر   (1 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة اوحالي :
-التوطين

-استشارات مالية
امل هزة  املكاتب  تأجير  -خدمة 

بالكامل لغرف االجتماعات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

1)2) تحت رقم 4)45.
482I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 STUDIENKOLLEG
DEUTSCHLAND FES PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تحويل الشكل القانوني للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

 STUDIENKOLLEG

  DEUTSCHLAND FES PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة

ل عنوان مقرها االجتماعي 142 

شارع ابي حورية  مون فلوري فاس 

32222 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.59745

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) أكتوبر 1)2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

حات املسؤللية املحدلدة» إلى «شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   (4 بتاريخ  بفاس   التجارية 

1)2) تحت رقم 89)5.

481I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

LE MASTER
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

LE MASTER شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 36 

شارع غرناطة  حي سالم بوركيز فاس 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.68627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(1 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الهيالي  احمد   )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتماعية من أصل   12.222
)ة(   السيد  لفائدة   حصة   12.222
نورالدين  التغزلتي بتاريخ 18 أكتوبر 

.(2(1
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

1)2) تحت رقم 5415.

48(I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

R.H & G.I
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
R.H & G.I شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 43 تجزئة 
باب اطلس 3 طريق  ايموزار محل 1 

فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
71147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   1(
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 R.H & : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.G.I
-1أعمال   : غرض الشركة بإيجاز 

الطرق
-)نقل البضائع
-3املقالل العام.

عنوان املقر االجتماعي : 43 تجزئة 
 1 3 طريق  ايموزار محل  باب اطلس 

فاس 32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 12.222   : همون  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  همون  رشيد  السيد 
امسيلة  حي  اوخضراء  املسيرة  شارع 
صفرل    31222 صفرل  البهاليل 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  همون  رشيد  السيد 
امسيلة  حي  اوخضراء  املسيرة  شارع 
صفرل    31222 صفرل  البهاليل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 562.

483I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

WEAVING ART
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
WEAVING ART شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6) 

درب بوتويل  القرليين فاس املدينة 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7(3(1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   15

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WEAVING ART
-1مقالل   : غرض الشركة بإيجاز 

التقليدية  بالصناعة  تتعلق  ألعمال 

لألقمشة

تصنيع   - يدلي  لغزل  -)نسج 

لتجارة املنسوجات املصنوعة يدلًيا

املنسوجات  لنسج جميع  -3غزل 

أل  تركيبية  أل  طبيعية  ألياف  من 

كيميائية أل ألياف أخرى ،.
 (6 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

القرليين فاس املدينة  درب بوتويل  

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 512   : بوسفيحة  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 492   : العسري  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد احمد بوسفيحة عنوانه)ا( 

فيال رقم 1 شارع البديع اقامة جوهرة 

فاس   32222 فاس  ايموزار  طريق 

املغرب.

العسري عنوانه)ا(  السيد زكرياء 

5 شارع احمد لوكيلي اقامة الصنهاجي 

فاس   32222 فاس  ج  م   5 الشقة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بوسفيحة عنوانه)ا( 

فيال رقم 1 شارع البديع اقامة جوهرة 

فاس   32222 فاس  ايموزار  طريق 

املغرب.

العسري عنوانه)ا(  السيد زكرياء 
5 شارع احمد لوكيلي اقامة الصنهاجي 
فاس   32222 فاس  ج  م   5 الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 119).

484I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

SANDWICH ZONE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
SANDWICH ZONE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سانت لويس كوت  سعادة متجر 5 
32222  فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
7(3(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   24
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANDWICH ZONE
-1إاكالت   : غرض الشركة بإيجاز 

سريعة
-)مطعم لجبة خفيفة

-3الوجبات او اهزة عند التسليم 
أل في املوقع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 سعادة متجر  سانت لويس كوت  

32222  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمر لوليدي وحكيم :  522 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

  : وحكيم  لوليدي  مرلان  السيد 
522 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :
وحكيم  لوليدي  عمر  السيد 
الياسين  تجزئة   14 رقم  عنوانه)ا(  
فاس    32222 فاس  ايموزار  طريق 

املغرب.
وحكيم  لوليدي  مرلان  السيد 
الياسين  تجزئة   14 رقم  عنوانه)ا(  
فاس    32222 فاس  ايموزار  طريق 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
وحكيم  لوليدي  عمر  السيد 
الياسين  تجزئة   14 رقم  عنوانه)ا(  
فاس    32222 فاس  ايموزار  طريق 

املغرب
وحكيم  لوليدي  مرلان  السيد 
الياسمين  تجزئة   14 رقم  عنوانه)ا( 
فاس    32222 فاس  ايموزار  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (2 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 7)1).
485I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

CHOROUK HOME
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
CHOROUK HOME  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي 4)8 

تجزئة القرلين طريق  عين شقيف 

طابق 1 مكتب 4 فاس 32222 فاس 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.61277

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( أبريل   (6 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

املصباحي اوحسن   كمسير لحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 29 ماي ))2) 

تحت رقم 422).

486I

FINCOSA MARRAKECH

FREE COSMETIC
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم اوخطابي اقامة 

رقية عمارة 182 بلوك B الطابق 

االلل الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

FREE COSMETIC شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 

تقاطع شارع عبد الكريم اوخطابي 

ل املنصور الذهبي كليز - 42222 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.36795

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6) يناير ))2) تم  تحويل  

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

الكريم  عبد  شارع  تقاطع   5 «رقم 

 - كليز  الذهبي  املنصور  ل  اوخطابي 

«مكتب  إلى  مراكش املغرب»   42222

رقم 7 عمارة رقم 4)9  تجزئة املسار 

مراكش    42222   - اسفي  طريق 

املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137648.
487I

ائتمانية الفضيلة

MEDOC CAR
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية الفضيلة
رقم 9)5 شقة رقم 4 الطابق 

) الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي  
مراكش ، 42272، مراكش املغرب

MEDOC CAR «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 196 
شقة بالطابق االر�سي حي البه ة  - 

46222 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.52(69

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
السيد بلمقدم عبد هللا يفوت جميع 
 5222  ( يملكها  اوحصص التي كان  
الى السيد ايت داد عال عبد   ) حصة 

الكريم 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
هللا  عبد  بلمقدم  السيد  استقالة 
السيدة  لتعيين  كمسير  منصبه  من 
لحيدة  مسيرة  مريم  عال   داد  ايت 
غير شريكة لهذه الشركة لفترة غير 

محدلدة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
  5222 من  املكون  الشركة  رأسمال 
درهم لكل حصة في يد   122 حصة  
الشريك او ديد  السيد ايت داد عال 

عبد الكريم    
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
مريم  عال   داد  ايت  السيدة  تعيين 
لهذه  شريكة  غير  لحيدة  مسيرة 

الشركة لفترة غير محدلدة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137753.

488I

HALA EXPERTISE SARL AU   

 CENTRE SANAD
PSYCOTOURISME CSP

إعالن متعدد القرارات

HALA EXPERTISE SARL AU
 11RESIDENCE ESSABAH PLACE

 PRINCE SIDI MOHAMED
 BELVEDERE، 20300،
CASABLANCA MAROC

 CENTRE SANAD
PSYCOTOURISME CSP  «شركة 

حات املسؤللية املحدلدة»
 BLOC  :لعنوان مقرها االجتماعي

 01 N 290 HAY MOULAY
 OMAR AIT MELLOUL - 80000

.INZEGANE MAROC
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.((897

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (4 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
: الذي ينص على  قرار رقم  األلل 
 %  62 املصادقة على تفويت  مايلي: 

من رأسمال الشركة 
الذي ينص على   : قرار رقم الثاني 
لرأسمال  او ديدة  للتركيبة  مايلي:  

الشركة 
قرار رقم الثالث : الذي ينص على 
املصادقة على مالئمة الشكل  مايلي: 

القانوني للشركة
ينص  الذي   : الرابع  رقم  قرار 
تعديل القانون األسا�سي  على مايلي: 
يقتضيه  ما  مع  لمالئمته  للشركة 

الوضع او ديد للشركة
ينص  الذي   : اوخامس  رقم  قرار 
شريكين  َرْيِن  ُمَسّيِ تعين  مايلي:  على 

لإلشراف على تسيير الشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم   بند 
 %  62 املصادقة على تفويت  مايلي: 
بيع  الشركة عن طريق  من رأسمال 
السيد  حوزة  في  كانت  التي  األسهم 
املساهم الوحيد في  عادل اوحساني، 
إلى كل من السيدة  الشركة سابقا، 
نجاة فخور بحصة 42 % من إجمالي 
ُيسرين  لالسيدة  الشركة،  رأسمال 
إجمالي  من   %  (2 بحصة  لشقر 
مساهمين  باعتبارهما  الرأسمال، 
لاحتفاظ  الشركة.  في  جديدين 
 % 42 السيد عادل اوحساني بحصة 

من الرأسمال.
بند رقم 6 : الذي ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  او مع  تس يل 
الشركة  لرأسمال  او ديدة  للتركيبة 
سهم   122 من  يتكون  أصبح  الذي 
أي بقيمة  122 درهم للسهم،  بقيمة 
 10،000.00 في  محددة  إجمالية 
عادل  السيد  بين  موزعة  درهم، 
تمثل  سهما   42 بحصة  اوحساني 
 %  42 لحصة  درهم   4،000.00
السيدة  ل  الشركة،  رأسمال  من 
تمثل  سهما   42 نجاة فخور بحصة 
من   %  42 درهم لحصة   4،000.00
لشقر  ُيسرين  السيدة  ل  الرأسمال، 
 (.222.22 تمثل  سهما   (2 بحصة 
إجمالي  من   %  (2 حصة  درهم 

الرأسمال.
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
املصادقة على مالئمة الشكل  مايلي: 
التركيبة  مع  للشركة  القانوني 
تحويلها  عبر  لرأسمالها،  او ديدة 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة  من 
حات  شركة  إلى  لحيد،  بمساهم 
مسؤللية لاحدة متعددة املساهمين، 

طبقا للمقتضيات القانونية
على  ينص  الذي   :  14 رقم  بند 
االستثنائي  العام  او مع  عين  مايلي: 
َرْيِن شريكين لإلشراف على تسيير  ُمَسّيِ
الشركة، لاملتمثلين في كل من السيد  
ُيوسرين  لالسيدة  اوحساني  عادل 
لشقر، اللذان قبال التعيين لممارسة 
ألحكام  لفقا  بهم  املنوطة  املهام 
لاملقتضيات  األسا�سي  القانون 

القانونية او اري بها العمل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم 1337.

489I

malartci

شركة دي ار ستون
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
شركة دي ار ستون  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي الطابق 
األر�سي  كراج )1 فضاء االطلس 
شارع اوحسن الثاني بني مالل - 

3222) بني مالل املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.8533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 13 ماي ))2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

اوحالي :
مبرمج كمبيوتر محلل  مصمم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 3) يونيو 

))2) تحت رقم 626.

492I

malartci

شركة بارا �سي سالم
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
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شركة بارا �سي سالم شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي محل يقع 
في 67 زنقة  1 حي �سي سالم بني مالل 

- 3222) بني مالل املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بارا �سي سالم.
صيدلية   : غرض الشركة بإيجاز 

)تاجر إكسسوارات أل مستلزمات (.
عنوان املقر االجتماعي : محل يقع 
في 67 زنقة  1 حي �سي سالم بني مالل 

- 3222) بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : شكور  سمية  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شكور  سمية  السيدة 
بني   6( الرقم   4 بلوك  الصفاء  حي 

مالل 3222) بني مالل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شكور  سمية  السيدة 
بني   6( الرقم   4 بلوك  الصفاء  حي 

مالل 3222) بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 647.
491I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE BATHA MEDIC
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
STE BATHA MEDIC شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�سي طريق مكناس  ضويات 

تجزئة املنتزة 3 رقم 215) بمدينة 
فاس 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(3369
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   18 في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 STE BATHA الوحيد  حات الشريك 
 125.222 رأسمالها  مبلغ    MEDIC
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
مكناس   طريق  االر�سي  الطابق 
 (215 رقم   3 املنتزة  تجزئة  ضويات 
املغرب  فاس   32222 فاس  بمدينة 

نتيجة ل : تصفية الشركة.
ل حدد مقر التصفية ب الطابق 
ضويات  مكناس   طريق  االر�سي 
بمدينة   (215 رقم   3 املنتزة  تجزئة 

فاس 32222  فاس املغرب. 
ل عين:

السيد)ة( محمد   شكيب وحبابي 
اقامة   43 شارع بنزرت  ل عنوانه)ا(  
حدائق فاس سايس ) الزهور ) فاس 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم )41).
49(I

PACIOFIS

طراكونص اوريونتال انفيست
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

طراكونص الريونتال انفيست 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 39 شارع 

بكاي لهبيل حي اوحساني بركان - 
63322 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.7(57
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز ))2) تقرر حل 
طراكونص الريونتال انفيست شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
اوحساني  حي  لهبيل  بكاي  شارع   39
بركان املغرب نتيجة   63322  - بركان 
لالستحالة تحقيق الغرض االجتماعي 

للشركة.
ل عين:

ل  بودراح  الدين   نور  السيد)ة( 
تالريرت   62822 تالريرت  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 13 يوليوز ))2) لفي 39 شارع 
 - بركان  اوحساني  حي  لهبيل  بكاي 

63322 بركان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

))2) تحت رقم 421.
493I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE DOMAINE EL HALOUI
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محمد اوخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 3222)، 
بني مالل املغرب

 STE DOMAINE EL HALOUI
SARL  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
تعالنية االيعيشية ألالد يوسف  -  
3352) قصبة تادلة  املغرب 

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
((19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   12
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DOMAINE EL HALOUI SARL
: مقالل في  غرض الشركة بإيجاز 

تسيير ضيعة فالحية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تعالنية االيعيشية ألالد يوسف  -  
3352) قصبة تادلة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 622   : اوحلوي  او بيب  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 422   : اوحلوي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيد اوحبيب اوحلوي عنوانه)ا( 
رقم   ( حي التقدم تجزئة رزق بلوك 

8) 3222) بني مالل املغرب.
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عنوانه)ا(  اوحلوي  محمد  السيد 

ألالد  االيعيشية  التعالنية  دلار 

 (3352 الواد  سعيد  ألالد  يوسف 

قصبة تادلة  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد اوحبيب اوحلوي عنوانه)ا( 

رقم   ( حي التقدم تجزئة رزق بلوك 

8) 3222) بني مالل  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

يوليوز ))2) تحت رقم 127.

494I

excofi

FESCOOL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة وحبابي شارع او والن 

ليدل فاس ، 31222، فاس املغرب

FESCOOL شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

) اقامة سيدي الغالي تجزئة علمي 

رقم 43 املرجة  - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   25

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FESCOOL

اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االالت  بيع  الكهربائية//  االالت 
بالتقسيط//األشعال  الكهربائية 

املختلفة أل البناء.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  الغالي  سيدي  اقامة   ( رقم 
علمي رقم 43 املرجة  - 32222 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : فريد   اهنيدة  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فريد  اهنيدة  السيد 
تجزئة محمدي  3)عمارة س)  شقة 
فاس   32222 بنسودة   مريم  اقامة 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فريد  اهنيدة  السيد 
تجزئة محمدي  3)عمارة س)  شقة 
فاس   32222 بنسودة   مريم  اقامة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 944).
495I

excofi

LM3
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة وحبابي شارع او والن 

ليدل فاس ، 31222، فاس املغرب
LM3 شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي القطعة 
124 محل رقم ) تجزئة الطريق 

املقدسة ظهر املهراز - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   ((

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.LM3 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري //األشغال املختلفة أل البناء .

القطعة   : عنوان املقر االجتماعي 

الطريق  تجزئة   ( رقم  محل   124

فاس   32222  - املقدسة ظهر املهراز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لهبوب محمد :  342 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد لهبوب مراد  :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد لهبوب مجيد :  332 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  لهبوب  السيد 

عمارة 8 الشقة ) ظهر املهراز  32222 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  مراد   لهبوب  السيد 

عمارة 8 الشقة ) ظهر املهراز  32222 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  مجيد  لهبوب  السيد 

للقوات  للنقل  األللى  امل موعة 

 (2222 املسلحة امللكية أهل الغالم  

الدار البيضاء  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  لهبوب  السيد 

عمارة 8 الشقة ) ظهر املهراز  32222 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 945).

496I

NADOFISC SARL

D
إعالن متعدد القرارات

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم ) الناضور ، 222)6، 

الناضور املغرب
D «شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 

بسم هللا 117 حي املطار  - - الناضور 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(2289
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بين  حصة   1222 بيع  على  املوافقة 
السيد حموتي حكيم كبائع من جهة 
خليل  ل  الرا�سي  خليل  السيدين  ل 

محمد كمشتريين من جهة اخرئ.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الشركةكما  راسمال  تقسيم  اعادة 
يلي: السيد خليل الرا�سي 522 حصة 
السيد  ل  للحصة  درهم   122 بقيمة 
 122 522 حصة بقيمة  خليل محمد 

درهم للحصة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  حكيم  حموتي  السيد  استقالة 
كال  تعيين  ل  للشركة  كمسير  مهامه 
من السيدين خليل الرا�سي ل خليل 
للشركة  جديدين  كمسيرين  محمد 

ملدة غير محدلدة.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
ليصبح:-1 الشركة  هدف  تعديل 
-) النقل  نقل االمتعة وحساب الغير 
الوطني ل الدللي للبضائع -3 التصدير 

ل االستيراد.
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قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
راسمال الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
حصص الشركة

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: التسيير

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 77)).

497I

YOUNESS BENMOUSSA

 STRASS TECH
CONSULTING

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة ) رقم )7 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15422
  STRASS TECH CONSULTING
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي  زالية 
زنقة محمد القري لزنقة انوال 

إقامة املنار عمارة ب املكتب رقم ) 
القنيطرة  - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
65839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STRASS TECH CONSULTING
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة اة البناء / تاجر مواد اللحام 

أل األلياف اوحديدية أل املواد.
عنوان املقر االجتماعي :  زالية زنقة 
محمد القري لزنقة انوال إقامة املنار 
 - القنيطرة    ( عمارة ب املكتب رقم 

14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد بنمو�سى يونس  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد بنمو�سى يونس  
تيفلت    ((9 رقم   12 م  الرشاد  حي 

15422 تيفلت  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  بنمو�سى  السيد 
تيفلت    ((9 رقم   12 م  الرشاد  حي 

15422 تيفلت  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 8) يونيو 

))2) تحت رقم 91869.

498I

التهامي السالمي

براج طخونس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

32222، فاس املغرب
براج طخونس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : دلار 
سفيرة عين قنصرة لالد ميمون 

موالي يعقوب فاس - 32222 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.57435

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يناير   1( املؤرخ في 

براج طخونس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد مبلغ 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

عين  سفيرة  دلار  اإلجتماعي  مقرها 

يعقوب  موالي  ميمون  لالد  قنصرة 

فاس املغرب نتيجة   32222  - فاس 

لعدم توفر فرص للعمل ل املنافسة .

ل عين:

السيد)ة( جناتي ادري�سي   يوسف 
القرى  ام  تجزئة   174 عنوانه)ا(  ل 

املغرب  فاس   32222 فاس  املرجة 

كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

بتاريخ )1 يناير ))2) لفي دلار سفيرة 

موالي  ميمون  لالد  قنصرة  عين 

يعقوب فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))1697/2.

499I

موثقة

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AZURELLE

شركة التضامن
لفاة شريك

موثقة

)5 شارع اوحسن الثاني اقامة زازية  

مكتب رقم 8-9 ، 14222، القنيطرة 

املغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AZURELLE  شركة التضامن

لعنوان مقرها اإلجتماعي 

 DOUAR RYAH MY

 BOUSSELHAM DOUAR RYAH

 MY BOUSSELHAM 14302

 MOULAY BOUSSELHAM

.MAROC

لفاة شريك

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(5179

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 يونيو ))2) تم اإلعالم 
  REMY RAYMOND بوفاة الشريك 
على  حصصه  توزيع  ل   ROYOUX
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 32 

ً
الورثة تبعا

شتنبر 2)2) بالشكل األتي :
  Martine Christiane السيد)ة( 

COUGET   ،  155 حصة .
  Emilie Suzanne السيد)ة( 

ROYOUX   ،  23 حصة .
   Julien Yves  ROYOUX )السيد)ة

22  ، حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(( يوليوز   14 بتاريخ 

.436
522I

RA CONSULTING

 STE ARABOPHON
LANGUAGE SERVICE PRIVE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
قفل التصفية

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 STE ARABOPHON LANGUAGE

SERVICE PRIVE شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : N7، ر)، 
لالة سكينة زلاغة العليا - 32222 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.35327

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   12 املؤرخ في 
 STE ARABOPHON LANGUAGE
حات  شركة   SERVICE PRIVE
رأسمالها  مبلغ  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
سكينة  لالة  ر)،   ،N7 اإلجتماعي 
فاس املغرب   32222  - زلاغة العليا 

نتيجة ملغادرة املغرب.
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ل عين:

فان  جرلن   جوهان  السيد)ة( 

زنقة زهير   1( ديرريست ل عنوانه)ا( 

فاس   32222 بورمانة  عوام  ابن 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

بتاريخ 12 يونيو ))2) لفي N7، ر)، 

 32222  - العليا  لالة سكينة زلاغة 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))832/2).

521I

FIDAS SERVICES

PEP›S PROD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDAS SERVICES

 AV LALLA YACOUT 5EME 39

 ETAGE APPT D، 20000،

CASABLANCA MAROC

PEP’S PROD شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 4)، زنقة 
أحمد الشر�سي، له اجمة، بوركون  

- 2222) الدار البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(3(257

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 9) يناير 219) تم  تحويل  

للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

الشر�سي،  أحمد  زنقة   ،(4» من 

الدار   (2222  - بوركون   له اجمة، 

زنقة   ،(6» إلى  املغرب»  البيضاء  

الطابق  إقامة دنيا،  االمام األلو�سي، 

1، شقة 6، بوركون الدار البيضاء   - 

2222) الدار البيضاء    املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 219) تحت رقم 723772.

52(I

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

IBRA LAKBIR
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

 RUE AHMED LOUKILI 3 EME

ETAGE ، 30000، FES MAROC

IBRA LAKBIR شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 49 

الطابق االلل عمارة ) زنقة بوجدلر 

سيدي ابراهيم - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IBRA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LAKBIR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة ل التجارة.

 49 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة بوجدلر   ( الطابق االلل عمارة 

فاس   32222  - ابراهيم  سيدي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : أكرم  امنيك  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أكرم  امنيك  السيد 

امل د  شارع   154 رقم  رضا  اقامة 

النرجس ب 32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أكرم  امنيك  السيد 

امل د  شارع   154 رقم  رضا  اقامة 

النرجس ب 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/3741.

523I

SOMANEX

YC LUXURY PROPERTIES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOMANEX

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب

 YC LUXURY PROPERTIES

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها االجتماعي سكن 

سلمى كامب الغول الدلر األلل بحي 

8 بحي كيليز

- 42222 مراكش املغرب

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.68597

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم تحويل   (218 ماي   (9 املؤرخ في 

املقر االجتماعي اوحالي للشركة من « 
سكن سلمى كامب الغول الدلر األلل 

مراكش   42222 كيليز-  بحي   8 بحي 
89 شارع املسيرة  « رقم  إلى   » املغرب 

البيضاء  الدار   (2(52  - اوخضراء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 218) تحت رقم 4)6749.

524I

AA CONSULTING S.A.R.L

 INTERNATIONAL
 CALIBRATION &
EQUIPMENT NDT

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم )) ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
 INTERNATIONAL

 CALIBRATION & EQUIPMENT
NDT شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي )2)، 

شارع عبد املومن الرقم 5 ااطابق 
السفلي - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   28
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 INTERNATIONAL  : تسميتها 
 CALIBRATION & EQUIPMENT

.NDT
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

علمية ل تقنية متخصصة.
 ،(2(  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ااطابق   5 الرقم  املومن  عبد  شارع 
البيضاء  الدار   (2222  - السفلي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 452   : امشكري  حسن  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
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 Franck, Jean-Jacques السيد 
MALARET :  452 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد حسن امشكري عنوانه)ا( 
رحال  سيدي   2( اوخير  مجمع 

الشاطيء 6122) برشيد املغرب.
 Franck Jean-Jacques السيد 
 Jules عنوانه)ا( 18 شارع MALARET
 MANSARD 9(222 NANTERRE

فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد حسن المشركي عنوانه)ا( 
تجزئة اوخير )2 سيدي رحال شاطيء 

6122) برشيد املغرب
 Franck Jean-Jacques السيد 
 Jules عنوانه)ا( 18 شارع MALARET
 MANSARD 9(222 NANTERRE

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 831115.
525I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

MATOUG FRERES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI  CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

MATOUG FRERES  شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )))7 
حي محمدي أكادير - 82222 أكادير 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(3269

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يونيو   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 75.222» أي من  درهم»   4(5.222»

عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 

أل  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 111767.

526I

ALTA GREEN SARL

ALTA GREEN SARL AU

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ALTA GREEN SARL

 hay el baraka sidi moumen

 casablanca ، 20770، casablanca

Maroc

ALTA GREEN SARL AU شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رقم )19 حي البركة - 2622) الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.322541

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 5) يونيو ))2) تم  تحويل  

للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

 - البركة  حي   19( رقم  «تجزئة  من 

إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   (2622

سيدي   7 121رقم  «انا�سي مجموعة 

البيضاء   الدار   (2632  - البرنو�سي 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3)8342.

527I

SOLUTION PLASTIQUES INC

سوليسيون بالستيك انك

شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

SOLUTION PLASTIQUES INC

املنطقة الصناعية ليساسفة تجزئة 

الباتول رقم 9 ، 2)21)، الدار 

البيضاء املغرب

سوليسيون بالستيك انك شركة 

حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية ليساسفة تجزئة الباتول 

رقم 9 - )3)2) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1(3537

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( ماي   2( في  املؤرخ 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

مبلغ  انك   بالستيك  سوليسيون 

لعنوان  درهم   725.222 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي املنطقة الصناعية 

 -  9 رقم  الباتول  تجزئة  ليساسفة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2(3(

ل : غياب النشاط.

ل حدد مقر التصفية ب املنطقة 

الباتول  تجزئة  ليساسفة  الصناعية 

رقم 9 - )3)2) الدار البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  عماد  محمد  بنونة   السيد)ة( 

ايسالن  النسيم  تجزئة  عنوانه)ا( 

الدار   (2192 النسيم   64 فيال رقم 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 79)831.

528I

chrono services

DIVERS  CLUB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

chrono services

45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

6122)، برشيد املغرب

DIVERS  CLUB شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي 

شارع محمد اوخامس زنقة او زائر 

اقامة سهيل - 6122) برشيد 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.15333

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( ماي   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  عماد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية من  حصة   (52 اوحريري 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

رضوان العثماني الصقلي بتاريخ  )ة( 

32 ماي ))2).

سفيان  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية من  حصة   (52 اوحريري 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

رضوان العثماني الصقلي بتاريخ  )ة( 

32 ماي ))2).

الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   522 شراط 

السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 

رضوان العثماني الصقلي بتاريخ  )ة( 

32 ماي ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   14 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

))2) تحت رقم 725.

529I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SOBRA PLAST
شركة حات املسؤللية املحدلدة

إنشاء فرع تابع للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

SOBRA PLAST شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

بيوكرى ازدل جانب االيمان الصفاء 

بيوكرى - 82222 بيوكرى املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.194(9

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 4) نونبر 1)2) تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - ل 

الكائن بالعنوان محل حي ايت محند 
تيكوين   16 رقم   13 زنقة   5 بلوك 

ل  املغرب  اكادير   82222  - اكادير 

العي�سى  السيد)ة(  من طرف  املسير 

احمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

))2) تحت رقم ))2)/659.

512I

FIDUCIAIREJAD

AL MAMA LILFILAHA sarl
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIREJAD

 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 42222، مراكش

 AL MAMA LILFILAHA sarl

«شركة حات املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: تعالنية 

الركراكية تامصلوحت - 42222 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.129151

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

اميدل  مطيع  السيد  تفويت  مايلي: 

522 حصة اجتماعية من أصل 522 

لفائدة السيد  محمد أعال بتاريخ 2) 

يونيو ))2)

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: استقالة املسير السيد سفيان 

العكري

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 

محمد أعال

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

السيد سفيان العكري يملك  مايلي: 

الشركة  رأسمال  من   52222.22

لالسيد محمد أعال يملك 52222.22 

من رأسمال الشركة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:

يملك  العكري  سفيان  السيد   

من حصص  اجتماعية  حصة   522

يملك  أعال  لالسيد محمد  الشركة  

من حصص  اجتماعية  حصة   522

الشركة  

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

أعال  محمد  السيد  تعيين  مايلي: 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

رقم EE(4(82 مسيرا جديدا للشركة  

تبعا الستقالة املسير

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

اوحامل  أعال  محمد  السيد  مايلي:  

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

EE(4(82 هو املخول له توقيع جميع 

العقود اوخاصة بالشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 7)1377.

511I

CANOCAF SARL

BOUHI MASTERY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

BOUHI MASTERY شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 

سلوان  - )72)6 الناظور  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(4167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   17

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUHI MASTERY

غرض الشركة بإيجاز : 1/األشغال 

العامة )/نجارة األلومنيوم.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الناظور    6(72(  - سلوان   الوفاق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فريد بوحي  :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد فريد بوحي  عنوانه)ا( دلار 

اوحرشة )2  )72)6 الناظور املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد فريد بوحي  عنوانه)ا( دلار 

اوحرشة )2  )72)6 الناظور الناظور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   18 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

))2) تحت رقم 768.

51(I

RIAD RADOUNE D’OR

RIAD RADOUANE D›OR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

RIAD RADOUNE D’OR

رقم 62 عين ازليتن فاس ، 32222، 

فاس بطحاء

RIAD RADOUANE D’OR شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 62 

غين ازليتن فاس - 32222 فاس 

مغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

7(781

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   (6

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RADOUANE D’OR

فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منزل ال رياض.

 62 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

فاس   32222  - فاس  ازليتن  غين 

مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ))2) سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

52 حصة  السيد حداد رضوان :  

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
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 52   : السيد محمد عادل وحلو 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 RIAD RADOUANE الشركة   
D’OR : 122 بقيمة 122.222 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رضوان  حداد  السيد 
34 تجزئة منتزه ) تغات 32222 فاس 

مغرب.
وحلو  عادل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( فاس 32222 فاس مغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رضوان  حداد  السيد 
32222 فاس  34 تجزئة منتزه اتغات 

مغرب
وحلو  عادل  محمد  السيد 

عنوانه)ا( فاس 32222 فاس مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 913).
513I

CANOCAF SARL

T.GENERAL STORE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
T.GENERAL STORE  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي القديم 
الديوانية عمارة شهالء بني انصار - 

252)6 الناظور  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.17961

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( أبريل   21 في  املؤرخ 
حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 
 T.GENERAL الوحيد  الشريك  حات 

 122.222 رأسمالها  مبلغ     STORE
اإلجتماعي حي  درهم لعنوان مقرها 
بني  شهالء  عمارة  الديوانية  القديم 
املغرب  الناظور    6(252  - انصار 

نتيجة ل : - نهاية نشاط الشركة .
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
بني  شهالء  عمارة  الديوانية  القديم 

انصار - 252)6 الناظور املغرب. 
ل عين:

ل  برغيغش  طارق    السيد)ة( 
فرخانة  سالم  ألالد  دلار  عنوانه)ا( 
4)2)6 الناظور  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (4 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

))2) تحت رقم 822.
514I

CANOCAF SARL

T.GENERAL STORE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
T.GENERAL STORE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

القديم اليوانية عمارة شهالء بني 
انصار  - 252)6 الناظور  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.17961
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( أبريل   21 املؤرخ في 
حات  شركة   T.GENERAL STORE
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي  درهم لعنوان مقرها 

بني  شهالء  عمارة  اليوانية  القديم 
املغرب  الناظور    6(252  - انصار  

نتيجة ل- نهاية نشاط الشركة.
ل عين:

ل  برغيغش  طارق    السيد)ة( 
فرخانة  سالم  أللالد  دلار  عنوانه)ا( 
4)2)6 الناظور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
بتاريخ 24 أبريل ))2) لفي حي القديم 
 - بني انصار   اليوانية عمارة شهالء 

252)6 الناظور  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 يونيو 

))2) تحت رقم 1278.
515I

CANOCAF SARL

ORIENTAL TECHNIUM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
ORIENTAL TECHNIUM  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
او يش امللكي زنقة اوخنساء رقم 

7، الطابق الثاني عمارة 3 - 222)6 
الناظور  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(1345
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   1( في  املؤرخ 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 ORIENTAL الوحيد  الشريك  حات 
رأسمالها  مبلغ     TECHNIUM
مقرها  لعنوان  درهم   122.222

اإلجتماعي شارع او يش امللكي زنقة 
اوخنساء رقم 7، الطابق الثاني عمارة 

3 - 222)6 الناظور  املغرب نتيجة ل 

: - نهاية نشاط الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
رقم  اوخنساء  زنقة  امللكي  او يش 

 6(222  -  3 الطابق الثاني عمارة   ،7

الناظور  املغرب. 

ل عين:

ل  الفتاحي   طارق    السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي املطار زنقة فيردان رزان 

222)6 الناظور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 يونيو 

))2) تحت رقم 45)1.

516I

CANOCAF SARL

 SOCIETE ALBORAN
MONDE MARINE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

 SOCIETE ALBORAN MONDE

MARINE  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي ألالد 

وحسن رقم 58 ل 181 - 222)6 

الناظور  املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(43(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   26

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ALBORAN MONDE

. MARINE

/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميكانيك(   ، )كهرباء  الصيانة العامة 

ل  3/االستيراد  البحرية  )/املعدات 

التصدير.

: حي ألالد  عنوان املقر االجتماعي 

 6(222  -  181 ل   58 رقم  وحسن 

الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أعالل رشيد :  333 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد اقبال نجيب  :  333 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة زكي فاطمة الزهراء :  334 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد أعالل رشيد عنوانه)ا( حي 

ألالد وحسن رقم 58 ل 181 222)6 

الناظور  املغرب.

عنوانه)ا(  نجيب   اقبال  السيد 

 99 رقم   125 حي ألالد ميمون زنقة 

222)6 الناظور  املغرب.

الزهراء  فاطمة  زكي  السيدة 

علي  سيدي  األحباس  حي  عنوانه)ا( 

رقم 183 222)6 الناظور  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد أعالل رشيد عنوانه)ا( حي 

ألالد وحسن رقم 58 ل 181 222)6 

الناظور  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 13 يونيو 

))2) تحت رقم 1122.

517I

CAB ASSISTANCE

GOLD CAR DAHBI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

GOLD CAR DAHBI شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي بن ديبان 
رقم 6)1 زنقة 1 تجزئة العلوي محل 
رقم ب) الطابق االر�سي - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR DAHBI

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدلن سائق.

عنوان املقر االجتماعي : بن ديبان 
رقم 6)1 زنقة 1 تجزئة العلوي محل 
 92222  - االر�سي  الطابق  رقم ب) 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الذهبي يوسف  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

الذهبي يوسف عنوانه)ا(  السيد 
حي البرلاقة زنقة 54 رقم 2) 92222 

طنجة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الذهبي يوسف عنوانه)ا(  السيد 
حي البرلاقة زنقة 54 رقم 2) 92222 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 83)55).

518I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE  JAYATRAD SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

SOCIETE  JAYATRAD SARL شركة 
حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
نخلة عمارة رقم 6 شقة رقم 5 طريق 

عين السمن فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
71949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   18
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE  JAYATRAD SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ل اشغال مختلفة.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نخلة عمارة رقم 6 شقة رقم 5 طريق 
فاس   32222  - فاس  السمن  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 7.222   : السيد محمد اوحوات  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيدة كوثراهتار :  3.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد محمد اوحوات  عنوانه)ا( 
5 شارع ابو عبيدة بن او راح الشقة 
الطابق  اوحرية  اقامة   5 عمارة   1(
السادس م ج  32222 فاس املغرب.

رقم  السيدة كوثراهتار عنوانه)ا( 
طريق   24 تجزئة عرفات الشقة   35

عين الشقف  32222 فاس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اوحوات  عنوانه)ا( 
5 شارع ابو عبيدة بن او راح الشقة 
الطابق  اوحرية  اقامة   5 عمارة   1(

السادس م ج  32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (1 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 1518.

519I

CANOCAF SARL

ORIENTAL TECHNIUM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
ORIENTAL TECHNIUM شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
او يش امللكي زنقة اوخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 222)6 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.(1345

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( ماي   1( في  املؤرخ 
شركة   ORIENTAL TECHNIUM
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 ،7 رقم  او يش امللكي زنقة اوخنساء 
 6(222 -  3 الطابق الثاني شقة رقم 
نهاية  ل-  نتيجة  املغرب  الناظور 

نشاط الشركة.
ل عين:

ل  الفتاحي  طارق   السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي املطار زنقة فيردان رزان 
222)6 الناظور  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
شارع  لفي   (2(( ماي   19 بتاريخ 
 ،7 رقم  او يش امللكي زنقة اوخنساء 
 6(222 -  3 الطابق الثاني شقة رقم 

الناظور  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم 1818.
5(2I

SOMIGEC

Sté OURYA ISKANE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMIGEC
 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc
Sté OURYA ISKANE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس، إقامة إلهام، رقم 
1  - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(( مارس   23

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OURYA ISKANE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري لأشغال مختلفة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد السادس، إقامة إلهام، رقم 1  

- 35222 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 322.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عامر لرية عنوانه)ا( شارع 

 35222 تازة  إقامة رزق هللا،  فاس، 

تازة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عامر لرية عنوانه)ا( شارع 

 35222 تازة  إقامة رزق هللا،  فاس، 

تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (1 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

))2) تحت رقم 92).

5(1I

CANOCAF SARL

NORD DIGITAL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
NORD DIGITAL شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 
سلوان - )72)6 الناظور  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.8611

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 27 يونيو ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
«حي الوفاق سلوان - )72)6 الناظور  
القلعية  الوفاق  «حي  إلى  املغرب» 
الناظور     6(72(  -   5( رقم   21 زنقة 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم 1819.

5((I

ficogedek sarl au

MS.TRANSYAYA
إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

MS.TRANSYAYA «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: املحل 
الكائن برقم 73) رياض لسالن 21 

لسالن  - - مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.52(81

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
من  الشركة  مال  رأس  رفع  مايلي: 
122222 الى 22222) باضافة 1222 

حصة 
على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر االجتماعي للشركة 
الفتح  حي  البرجة  درب   53 رقم  الى 

مكناس
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
.: الذي ينص على مايلي:  بند رقم 

تحيين النطام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 473).
5(3I

ficogedek sarl au

PARA FLORE SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

PARA FLORE SARL AU شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

12 زنقة 4 تجزئة اوحبوس شارع 
املحطة االسماعيلية 1 م ج - 52222 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.52835

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  29 فبراير  املؤرخ في 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
 PARA FLORE الوحيد  الشريك 
 122.222 SARL AU  مبلغ رأسمالها 
درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
شارع  اوحبوس  تجزئة   4 زنقة   12
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املحطة االسماعيلية 1 م ج - 52222 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط التجاري.
 12 ل حدد مقر التصفية ب رقم 
زنقة 4 تجزئة اوحبوس شارع املحطة 
االسماعيلية 1 م ج - 52222 مكناس 

املغرب. 
ل عين:

ل  كرين  بن  نوال   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 11 شقة 1 اقامة قمر زنقة 
مكناس املغرب   52222 فاس م ج  

كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (1 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم )38.

5(4I

CANOCAF SARL

 CERAMICA LA
MEDITERRANEE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
خفض رأسمال الشركة

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
 CERAMICA LA MEDITERRANEE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ألالد 

منصور جماعة ألالد ستوت  - 
922)6 الناظور  املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.7593

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يوليوز   (( في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي من  درهم»   (2.(22.222» قدره 
«2.322.222) درهم» إلى «122.222 

درهم» عن طريق : -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم 1815.
5(5I

CANOCAF SARL

 CERAMICA LA
MEDITERRANEE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
رفع رأسمال الشركة

CANOCAF SARL
شارع او يش امللكي زنقة اوخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
 CERAMICA LA MEDITERRANEE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ألالد 

منصور جماعة ألالد ستوت  - 
922)6 الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7593
العام  او مع  بمقت�سى 
يونيو   (1 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2((
درهم»   122.222» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   (9.922.222» من  أي 
«32.222.222 درهم» عن طريق :  -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 9) يونيو 

))2) تحت رقم 1815.
5(6I

SMIRCOMPTA

 IT OPEN PRIVATE
ACADEMY

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMIRCOMPTA
 COMPLEXE RÉSIDENTIEL LES

 FLEURES IMM N°24 1ER ETAGE
 N°8 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 IT OPEN PRIVATE ACADEMY

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1) اقامة 
الشالية شارع يوسف ابن تاشفين 

حي رشيد رضا - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(8761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPEN PRIVATE ACADEMY
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التكوين املنهي.
عنوان املقر االجتماعي : 1) اقامة 
الشالية شارع يوسف ابن تاشفين حي 

رشيد رضا - 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : السيد اسامة العمراني 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد اسامة العمراني عنوانه)ا( 
تجزئة مونية   56 شارع بوعرفة رقم 

املحنش )2 93222 تطوان املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
السيد اسامة العمراني عنوانه)ا( 
تجزئة مونية   56 شارع بوعرفة رقم 

املحنش )2 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55423).
5(7I

ficogedek sarl au

NEWLOCMEK
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

NEWLOCMEK شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32 

مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس رقم 

32 مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس 

52222 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.48451

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   16 املؤرخ في 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    NEWLOCMEK

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

حي   8 مكرر زنقة   32 اإلجتماعي رقم 

 8 32 مكرر زنقة  االمان مكناس رقم 

مكناس   52222 مكناس  االمان  حي 

النشاط  انعدام   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.

 32 ل حدد مقر التصفية ب رقم 

 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

52222 مكناس املغرب. 

ل عين:

ل  املرني�سي  سمية   السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 9)1 النعيم 5 مكناس 

)ة(  52222 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم )44.

5(8I
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STRAVISCO

 IHOUZAINE ET CONSORTS

SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

 IHOUZAINE ET CONSORTS

SARL شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : كرلان 

الشمالية فرقات ايت اشو وحسن 

عين كرمة - 52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.39435

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( ماي   18 في  املؤرخ 

 IHOUZAINE ET CONSORTS

املسؤللية  حات  شركة   SARL

 16.222 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 

اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 

اشو  ايت  فرقات  الشمالية  كرلان 

مكناس   52222  - وحسن عين كرمة 

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

ل عين:

ل  سعيد  صفري   السيد)ة( 

عمارة  الذهب  لاد  زنقة  عنوانه)ا( 

)  92222 طنجة املغرب  صفاء رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

كرلان  لفي   (2(( ماي   18 بتاريخ 

وحسن  اشو  ايت  فرقات  الشمالية 

عين كرمة - 52222 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 438.

5(9I

STE BENSELLAOU SARL AU  

شركة جرسيف امو سرفيس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

شركة جرسيف امو سرفيس 
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها االجتماعي دار 

الكوراري تجزئة ديدي جرسيف - 
35122 جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(2(9
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 
«التصدير  من  الشركة  نشاط 
املختلفة  «االشغال  إلى  لاالستراد» 

لالبناء».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/1349.
532I

UPSILON CONSULTING

MIGNET
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زالية شارع عمر اوخيام ل شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 2) ، 52)2)، الدار 

البيضاء املغرب
MIGNET شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  49 زنقة 
أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 
3، معاريف  - 2222)  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
548751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIGNET
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لبيع املواد لاملالبس  لتصدير لشراء 
بيع السلع الرياضية عبر  ؛  الرياضية 
لاملالبس  املعدات  بيع  ؛  اإلنترنت 
لاإلكسسوارات الرياضية بالتجزئة ؛ 

اوخدمات املتعلقة بالتسويق. .
49 زنقة  عنوان املقر االجتماعي :  
رقم  الطابق السفلي،  أحمد بركات، 
3، معاريف  - 2222)  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 Jérôme Yannick السيد  
GARCIA :  1.222 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
 Jérôme Yannick السيد  
دار  الوصل  عنوانه)ا(   GARCIA
العربية  االمارات  دبي   2 الوصل، 

املتحدة..
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
 Jérôme Yannick السيد  
دار  الوصل  عنوانه)ا(   GARCIA
العربية  االمارات  دبي    2 الوصل، 

املتحدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم -.
531I

مينارة فينانس جرلب

كسكاد اوزود
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

مينارة فينانس جرلب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
كسكاد الزلد شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
الزلد اقليم ازيالل دائرة بزل قيادة 

تنانت - 222)) ازيالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 89.
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جون  باتريك  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   11.227 الموري   ماري  
حصة   11.227 اجتماعية من أصل 
العربي  محمد  )ة(  السيد  لفائدة  

شادلي بتاريخ 9) يونيو ))2).
تفويت السيد )ة( ماري كلود رلني 
 1.((3 ديكريس  بوفيير  جوزيفين  
 1.((3 أصل  من  اجتماعية  حصة 
عائشة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

ابوزيد بتاريخ 9) يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية بازيالل  

))2) تحت رقم 36).
53(I

مينارة فينانس جرلب

كسكاد اوزود
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

مينارة فينانس جرلب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
كسكاد الزلد  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
الزلد اقليم ازيالل دائرة بزل قيادة 

تنانت - 222)) ازيالل املغرب.
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تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 89.

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( يونيو   (9 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( شادلي 

محمد العربي كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية بازيالل  

))2) تحت رقم 36).

533I

STE AGEFICO SARL

RIVAN

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

)1 شارع عمر اوخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب

RIVAN شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أبو 

لقت خلف اقامة رجاء رقم 95 شقة 

رقم 3) - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(64679

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد محمود  )ة(  تفويت السيد 

حصة   (52 غزالن  عبدهللا  السيد 

حصة   1.222 أصل  من  اجتماعية 

)ة( عواض اسماعيل  السيد  لفائدة  

محمد السيد بتاريخ 17 يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832421.

534I

COMPTAMEK

 SOCIETE ICHRAK HIBA
TRAVAUX

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
 SOCIETE ICHRAK HIBA

TRAVAUX شركة حات املسؤللية 
املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار 
ايت مو�سى ايت نعمان اوحاجب  - 

51226 اوحاجب  املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56677
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   29
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ICHRAK HIBA  :

.TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : - بيع مواد 

البناء
-اعمال متنوعة

- تاجر.
: دلار ايت  عنوان املقر االجتماعي 
مو�سى ايت نعمان اوحاجب  - 51226 

اوحاجب  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 333   : السيد املصطفى بوطاهر  

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
  : بوطاهر  اوحفيظ  عبد  السيد 
333 حصة بقيمة 122 درهم للحصة
السيد نجيم مشهور :  334 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -

لصفات لمواطن الشركاء :

بوطاهر   املصطفى  السيد 

عنوانه)ا( دلار ايت مو�سى ايت نعمان 

اوحاجب  51226 اوحاجب  املغرب.

بوطاهر  اوحفيظ  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تعالنية سيدي عي�سى ايت 

اوحاجب    51124 حرز هللا اوحاجب  

املغرب.

عنوانه)ا(  مشهور  نجيم  السيد 

تجزئة أميمة رقم 7 اوحاجب 51222 

اوحاجب  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بوطاهر   املصطفى  السيد 

عنوانه)ا( دلار ايت مو�سى ايت نعمان 

اوحاجب  51226 اوحاجب  املغرب

بوطاهر  اوحفيظ  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تعالنية سيدي عي�سى ايت 

اوحاجب    51124 حرز هللا اوحاجب  

املغرب

عنوانه)ا(  مشهور  نجيم  السيد 

تجزئة أميمة رقم 7 اوحاجب 51222 

اوحاجب  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 593).

535I

STE AGEFICO SARL

CARGO AGADIR TRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع عمر اوخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 92222، طنجة املغرب

CARGO AGADIR TRANS شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد بن وحسن برانص 1 رقم 45 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(1 شتنبر   28

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARGO AGADIR TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن اآلخرين.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد بن وحسن برانص 1 رقم 45 - 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الصوفي  املنعم  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

الصوفي  املنعم  عبد  السيد 

زنقة  ابراهيم  الالد  حي  عنوانه)ا( 

الناظور   6(222  16 رقم  البركة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصوفي  جواد  السيد 

حي الالد ابراهيم زنقة البركة رقم 16 

222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55532).

536I
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CABINET HAMZAOUI

GALAMODE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

GALAMODE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي املنكقة 
الصناعية اكزناية 38 الطابق االلل  

- 92222 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.77133

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 أبريل ))2) تم  تحويل  

للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

اكزناية  الصناعية  «املنكقة  من 

طنجة   92222  - الطابق االلل    38

الصناعية  «املنطقة  إلى  املغرب» 
زنقة   1( رقم   773 امل د تجزئة رقم 

الصناعية  املنطقة   1 الطابق  اريحا 

 1 الطابق    773 رقم  تجزئة  امل د 

92222 طنجة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 2831)2)).

537I

FINGEST CONSEIL SARL

FLAME AND GO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب

FLAME AND GO  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

يوسف ابن تاشفين بلوك د 3 رقم 

8) الطابق االلل شارع  االمير موالي 

عبد هللا  - 42222 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(6953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   (2

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FLAME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AND GO

تاجر   •   : غرض الشركة بإيجاز 

الوقود بالتقسيط أل الوقود السائل 

لالشحوم  الصناعية  لالزيوت 

لالكحول منزلع النيترلجين لالزيوت 

• التوزيع لالتسليم املنزلي.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   3 يوسف ابن تاشفين بلوك د 

8) الطابق االلل شارع  االمير موالي 

عبد هللا  - 42222 مراكش  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : علي   اطل�سي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد اطل�سي علي  عنوانه)ا( فيال 

اطل�سي رقم 33 شارع الكتبية التخيل 

او نوبي.  . مراكش  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد اطل�سي علي  عنوانه)ا( فيال 

اطل�سي رقم 33 شارع الكتبية التخيل 

او نوبي. . مراكش  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137329.
538I

FINGEST CONSEIL SARL

TAKTIL DIGITAL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

TAKTIL DIGITAL  شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

زهور  تاركة شقة عمارة 16 ا شقة 
9 تاركة مراكش  - 42222 مراكش  

املغرب 
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAKTIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DIGITAL
• مصمم   : غرض الشركة بإيجاز 

الكمبيوتر )الرسومات(.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا شقة   16 تاركة شقة عمارة  زهور  
مراكش    42222  - تاركة مراكش    9

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : كلثوم دحان   السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دحان   كلثوم  السيد 

 16 تاركة شقة عمارة  زهور   اقامة 

مراكش    . تاركة مراكش    9 ا شقة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كلثوم دحان   السيدة 

 16 تاركة شقة عمارة  زهور   اقامة 

مراكش    . مراكش   تاركة   9 شقة  ا 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137539.

539I

KBH CONSULTING

AO BAY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

AO BAY شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم بن جلون رقم )4 الطابق 

السادس مكاتب أشرف - 32222   

فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAY

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم بن جلون رقم )4 الطابق 

   32222  - أشرف  مكاتب  السادس 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

52 حصة    : السيد شباني عادل 

بقيمة 122 درهم للحصة .

52 حصة    : السيدة سكينة لبار 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لبار  سكينة  السيدة 

تجزئة  اسحاق  بن  محمد  زنقة   14

الرباط   12172 ابن سينا السوي�سي 

املغرب.

عنوانه)ا(  عادل  شباني  السيد 

 14224 الشاطئ   مهدية   4 الزنقة 

القنيطرة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لبار  سكينة  السيدة 

تجزئة  اسحاق  بن  محمد  زنقة   14

الرباط   12172 ابن سينا السوي�سي 

املغرب

عنوانه)ا(  عادل  شباني  السيد 

 14224 الشاطئ   مهدية   4 الزنقة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3679.

542I

ETABLISSEMENT RIAD SALAM MARRAKECH-

PRIVE

 ETABLISSEMENT RIAD

SALAM MARRAKECH-

PRIVE
إعالن متعدد القرارات

 ETABLISSEMENT RIAD SALAM

MARRAKECH-PRIVE

رقم 45) تجزئة دار السالم الشطر 1 

جماعة السعادة مراكش ، 42162، 

مراكش املغرب

 ETABLISSEMENT RIAD SALAM

MARRAKECH-PRIVE «شركة 

حات املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: رقم 45) 

تجزئة دار السالم الشطر 1 جماعة 

السعادة مراكش - 42162 مراكش 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.73725

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   (3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

العدناني  املصطفى  السيد   تفويت 

حصة اجتماعية من أصل    12.522

عبد  12.522  حصة لفائدة السيد  

اللطيف الصديقي

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اليمني  بن  محمد  السيد   تفويت 

حصة اجتماعية من أصل    12.522

عبد  12.522  حصة لفائدة السيد  

اللطيف الصديقي

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تحويل  تم  مايلي: 

«شركة حات املسؤللية  للشركة من 

املحدلدة» إلى «شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد».

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:  

اليمني  بن  محمد  السيد  إستقالة 

كمسير للشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسير جديد للشركة السيد)ة( 
الصديقي عبد اللطيف كمسير لحيد
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
هي  للشركة:  القانوني  الشكل  مايلي: 
شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد
ينص  الذي   :7 ل    6 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  حدد  مايلي:  على 
مقسم  هو  درهم  في122222) 
بقيمة  اجتماعية  حصة  إلى1222) 
لفائدة  حصة  لكل  درهم   122
الشريك الوحيد السيد عبد اللطيف 

الصديقي
على  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
عبد  الصديقي  السيد  تعيين  مايلي: 

اللطيف كمسير لحيد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 7428.
541I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 NACHO Y LUCIA IMPORT
EXPORT

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
 NACHO Y LUCIA IMPORT

EXPORT   «شركة حات املسؤللية 
املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد اوحامس اقامة االندلس ب 
املكتب رقم 29 - 222)9 العرائش 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
. 57(5

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
))2) تم اتخاح  24 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

إضافة نشاط تنظيم أحداث البولو 

إلى اهداف الشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

محمد  شارع  او ديد:  العنوان  إلى 

الطابق  اوخامس اقامة االندلس ب 

 - العرائش   14 رقم  املكتب  االلل 

 MOLIFID شركة  لدى  املوطنة 

 - DOMICILIATION

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل املادتين )3( ل )4( من النظام 

األسا�سي.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

صياغة قانون اسا�سي جديد للشركة 

ل املصادقة عليه

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

االستشارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

رياضة  في  األحداث  لتنظيم  الفنية 

االستيراد   • تدريب اوخيول   - البولو  

التسيير,  اإلنشاء,   • التصدير   ل 

و ميع  الشراء,  الكراء,  االستغالل, 

جميع  عموما  ل  التجارية;  األصول 

الصناعية,  التجارية,  العمليات 

العقارية, أل غير العقارية التي  املالية, 

لها عال قه مباشرة باألهداف أعاله ل 

التي بإمكانها تطوير أهداف الشركة, 

ل كذلك كل مساهمة مباشرة أل غير 

مباشرة تحت أي صفة في الشركات 

التي لها أهداف مماثلة..

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

عنوان املقر االجتماعي : شارع محمد 

الطابق  اوخامس اقامة االندلس ب 

 - العرائش   14 رقم  املكتب  االلل 

 MOLIFID شركة  لدى  املوطنة 

 - DOMICILIATION

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 741.

54(I
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CONSEDIS
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،(2242

CONSEDIS شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ،تقاطع 
زنقة بابوم ل زنقة برلفانس1 عمارة 

ازرقية، الطابق الثاني الرقم 6) - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSEDIS

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

التسيير.

،تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة  زنقة بابوم ل زنقة برلفانس1 

 -  (6 الرقم  الثاني  الطابق  ازرقية، 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد عبد اإلله لالف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد عبد اإلله لالف عنوانه)ا( 
 5 الطابق  اوحدالي  هللا  عبد  زنقة 
بوركون  مونية  اقامة   ،15 الشقة 

2222) الدار البيضاء املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء 

لمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد اإلله لالف عنوانه)ا( 

 5 زنقة عبد هللا ا اوحدالي الطابق 

بوركون  مونية  اقامة   ،15 الشقة 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832567.

543I

SES CONFORM

SES CONFORM

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

SES CONFORM

16 زنقة جبل العيا�سي املركز الطابق 

1 اوخميسات ، 2)22)، اوخميسات 

املغرب

SES CONFORM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

جبل العيا�سي املركز الطابق 1 

اوخميسات - 2)22) اوخميسات 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(8937

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(1 نونبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

داش  عادل   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   522

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

عبد اوحق بوتشي�سي بتاريخ 21 نونبر 

.(2(1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (7 بتاريخ  باوخميسات   االبتدائية 

دجنبر 1)2) تحت رقم 1383.

544I

SES CONFORM

SES CONFORM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SES CONFORM
16 زنقة جبل العيا�سي املركز الطابق 
1 اوخميسات ، 2)22)، اوخميسات 

املغرب
SES CONFORM شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
ل عنوان مقرها االجتماعي 16 زنقة 

جبل العيا�سي املركز الطابق 1 
اوخميسات - 2)22) اوخميسات .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(8937

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(1 نونبر   21 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
حات املسؤللية املحدلدة» إلى «شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  باوخميسات   االبتدائية 

دجنبر 1)2) تحت رقم 1383.
545I

SES CONFORM

SES CONFORM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

SES CONFORM
16 زنقة جبل العيا�سي املركز الطابق 
1 اوخميسات ، 2)22)، اوخميسات 

املغرب
SES CONFORM  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 
جبل العيا�سي املركز الطابق 1 

اوخميسات - 2)22) اوخميسات 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(8937

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   (2(1 نونبر   21 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

بوتشي�سي عبد اوحق كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  باوخميسات   االبتدائية 

دجنبر 1)2) تحت رقم 1383.

546I

KHM CONSULTING

IMMOUZAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

KHM CONSULTING

1 زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االلل  الرقم 126 تقاطع 

شارع محمد اوخامس ل املقالمة ، 

2252)، الدار البيضاء املغرب

IMMOUZAR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء بلوك 14، رقم 13، 

عين الشق - 2472) الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.64649

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كيك  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

 122 حصة اجتماعية من أصل   72

عمر كيك  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 26 يونيو ))2).
تفويت السيد )ة( عائشة  طاهري 

 122 أصل  من  اجتماعية  حصة   7

عمر كيك  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 26 يونيو ))2).
تفويت السيد )ة( عائشة  طاهري 

 122 حصة اجتماعية من أصل   43

اوحسين  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

كيك بتاريخ 26 يونيو ))2).
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)ة(  فاضمة  كيك  تفويت السيد 
 122 حصة اجتماعية من أصل   35
اوحسين  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

كيك بتاريخ 26 يونيو ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 831212.

547I

UNION BEST SOLUTIONS

FER OURIKA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

FER OURIKA شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار الهنا 
تاسلطانت كم 5\5 طريق ألريكا - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(69(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FER  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OURIKA
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء لاألشغال املتنوعة 
بيع اوحديد

بيع لتركيب الرخام.
عنوان املقر االجتماعي : دلار الهنا 
 - ألريكا  طريق   5\5 كم  تاسلطانت 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الصالي  الوهاب  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

الصالي  الوهاب  عبد  السيد 

رقم  الصفصاف  تجزئة  عنوانه)ا( 

158 42222 مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

الصالي  الوهاب  عبد  السيد 

رقم  الصفصاف  تجزئة  عنوانه)ا( 

158 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (9 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 93)137.

548I

CABINET RAMI EXPERTISE

NAJM CASH 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 NAJM CASH شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  متجر رقم 

12 ،79 شارع إبن اوخطيب بجانب 

أزهار فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NAJM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH

التحويل   : غرض الشركة بإيجاز 

السريع لألموال

َداِء.
َ
 خدمة األ

عنوان املقر االجتماعي :  متجر رقم 

شارع إبن اوخطيب بجانب   79،  12

أزهار فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بلقاسمي  ادري�سي  محمد  السيد  

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

بلقاسمي  ادري�سي  محمد  السيد  

ايت سقاطو)   71 تجزئة  عنوانه)ا( 

13 اقامة البيضاء م ج فاس  الشقة 

32222 فاس  املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

بلقاسمي  ادري�سي  محمد  السيد  

ايت سقاطو)   71 تجزئة  عنوانه)ا( 

13 اقامة البيضاء م ج فاس  الشقة 

32222 فاس  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3683.

549I

KHM CONSULTING

BELFIPAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

KHM CONSULTING
ب  املمر  باعمران  ايت   زنقة    1
تقاطع   126 الرقم  االلل   الطابق 
 ، املقالمة  ل  اوخامس  محمد  شارع 

2252)، الدار البيضاء املغرب
BELFIPAR شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
الدارالبيضاءـ زنقة  بابوم حي املحطة 
 (2(52  -  33 رقم  الثامن  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.7(837

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    BELFIPAR
مقرها  لعنوان  درهم   9.282.222
بابوم  زنقة   اإلجتماعي الدارالبيضاءـ 
 -  33 حي املحطة الطابق الثامن رقم 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2(52

ل : انعدام النشاط.
ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
الدارالبيضاء ـ زنقة بابوم حي املحطة 
 -  33 رقم  الشقة  الثامن  الطابق 

52)2) الدارالبيضاء املغرب. 
ل عين:

بلمليح  أمين    محمد  السيد)ة( 
فيال  الفردلس  اقامة  عنوانه)ا(  ل 
اوحسني  الحي  ازمور  طريق   14 رقم 
البيضاء  الدار   (2(32 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 8961)8.

552I
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SOFI RIMA

BIMTEX INGENIERIE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

SOFI RIMA
صندلق البريد 436) املدينة 

او ديدة فاس ، 32222، فاس 
املغرب

BIMTEX INGENIERIE شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي 9 عمارة 

)5 مكاتب اشرفشارع محمد 
السادس فاس - 32222 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.59937

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
مبلغ    BIMTEX INGENIERIE
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 9 عمارة )5 مكاتب 
 - فاس  السادس  محمد  اشرفشارع 
32222 فاس املغرب نتيجة ل : اوحل 
املسبق للشركة ل الشرلع في تصفيتها  
 9 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
مكاتب اشرفشارع محمد   5( عمارة 
فاس   32222  - فاس  السادس 

املغرب. 
ل عين:

ل  اليعقوبي  منير   السيد)ة( 
امالك  تجزىة   34 عمارة  عنوانه)ا( 
جنان فاس الشقة 1 الزهور) 32222 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
9 عمارة )5 مكاتب اشرفشارع محمد 

السادس فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 974).
551I

Zirana Maroc

PNEUMATIQUE HAMADA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

 PNEUMATIQUE HAMADA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي 199 شارع 
عبدالسالم مجيد البواب آسفي - 

46222  آسفي املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEUMATIQUE HAMADA
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ل  للسيارات  املكانيكية  االشغال 

الع الت اإليراد ل التصدير
كراء اآلالت ل املعدات.

 199  : االجتماعي  املقر  عنوان 
البواب  مجيد  عبدالسالم  شارع 

آسفي - 46222  آسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حمد شرف :  1.222 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شرف  حمادة  السيد 
25) شارع عبدالسالم مجيد البواب 

آسفي  46222  آسفي املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
ياسين عنوانه)ا(  السيد حمادة  
25) شارع عبدالسالم مجيد البواب 

آسفي  46222  آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

))2) تحت رقم -.
55(I

FICOSAGE

STE HUILERIE HADANE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D‘or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

STE HUILERIE HADANE شركة 
حات املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
الالد اوحاج سايس فاس - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.47487

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   27 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
مبلغ    STE HUILERIE HADANE
لعنوان  درهم   322.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي جماعة الالد اوحاج 
فاس املغرب   32222  - سايس فاس 

نتيجة ل : ازمة اقتصادية.
ل حدد مقر التصفية ب جماعة 
 32222  - اوحاج سايس فاس  الالد 

فاس املغرب. 
ل عين:

ل  هدان  اوحق   عبد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( تعالنية الرضا الالد الطيب 
فاس املغرب كمصفي   32222 فاس 

)ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/43)1.

553I

FIDURAK

فندق اكادير بيتش كلوب
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

FIDURAK
 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
فندق اكادير بيتش كلوب «شركة  

املساهمة»
لعنوان مقرها االجتماعي: زنقة لاد 
سوس رقم 2) املنطقة السياحية 

ص.ب 312 - - اكادير املغرب.
«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.1881

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تقرر   (2(( ماي   (2 في  املؤرخ 
اإلدارة خالل  مجلس  أعضاء  تعيين 

السنوات املالية التالية: 
(2(7 - (2(( -

األشخاص الطبيعيون: 
السيد)ة( بن وحسن أمينة خرلبي 
اإلدارة  مجلس  عضو  بصفته)ا( 
لالكائن عنوانه)ا( ب: زنقة لاد سوس 
ص.ب  السياحية  املنطقة   (2 رقم 

312 - اكادير املغرب
طارق  وحسن  بن  السيد)ة( 
اإلدارة  مجلس  عضو  بصفته)ا( 
لالكائن عنوانه)ا( ب: زنقة لاد سوس 
ص.ب  السياحية  املنطقة   (2 رقم 

312 - اكادير املغرب
دالل  وحسن  بن  السيد)ة( 
اإلدارة  مجلس  عضو  بصفته)ا( 
لالكائن عنوانه)ا( ب: زنقة لاد سوس 
ص.ب  السياحية  املنطقة   (2 رقم 

312 - اكادير املغرب.
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األشخاص املعنويون: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 111641.

554I

FIDURAK

فندق أكادير بيتش كلوب
تعيين رئيس مجلس اإلدارة

FIDURAK
 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
فندق أكادير بيتش كلوب «شركة  

املساهمة»
لعنوان مقرها االجتماعي: 2) زنقة 
لاد سوس، املنطقة السياحية، 

ص.ب 312 - - أكادير  املغرب.
«تعيين رئيس مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.1881

اإلداري   العام  او مع  إطار  في   
املؤرخ في 1) ماي ))2)

وحسن  بن  السيد  تعيين  تقرر 
خرلبي أمينة

رئيسا مل لس إدارة شركة فندق 
أكادير بيتش كلوب

بتاريخ: 1) ماي ))2)
له  املخولة  الصالحيات  لتتمثل 
ل  اإلدارة  مجلس  رئيسة  يلي:  فيما 

مديرة عامة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 111641.

555I

LA VIE COMPTABLE

BATICHOUR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

LA VIE COMPTABLE
البركة ج ه 7 عمارة )9 الشقة ) حي 
اوحسني الدار البيضاء ، 22)2)، 

CASABLANCA MAROC
 BATICHOUR

شركة حات املسؤللية املحدلدة)في 
طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي درب 
العطور زنقة 3 رقم 46 كالفورنيا - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.9(771

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   28 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    BATICHOUR
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
رقم   3 اإلجتماعي درب العطور زنقة 
46 كالفورنيا - 2222) الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : األزمة
االقتصادية ل توقف نشاط.

درب  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 - كالفورنيا    46 رقم   3 العطور زنقة 

222) الدار البيضاء  املغرب. 
ل عين:

ل  زعطار   محمد    السيد)ة( 
رقم   5 زنقة  العطور  دلار  عنوانه)ا( 
)7 عين الشق  2222) الدار البيضاء  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832889.

556I

م س س ج

مراكش اسكان
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

م س س ج
)9 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
مراكش اسكان شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

احالم رقم 8 شارع االمير موالي عبد 

هللا  - 42222 مراكش  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(8685

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسن لعناية  )ة(   تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

عادل  الحسو بتاريخ 16 يونيو ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137394.

557I

م س س ج

مراكش اسكان
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

م س س ج

)9 شارع الزرقطوني كليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

مراكش اسكان  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

احالم رقم 8 شارع االمير موالي عبد 

هللا  - 42222 مراكش  املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(8685

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( يونيو   16 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الحسو عادل  كمسير لحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137394.

558I

ficogedek sarl au

YOURY TRANSFERT
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

YOURY TRANSFERT شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ) 

الطابق السفلي تجزئة الواليدة  

توالل - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   14

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOURY TRANSFERT

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الواليدة   تجزئة  السفلي  الطابق   (

توالل - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة أميمة اوحاجي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
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السيدة أميمة اوحاجي عنوانه)ا( 
رقم 14 زنقة 31 حي التقدم  52222 

مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة أميمة اوحاجي عنوانه)ا( 
رقم 14 زنقة 31 حي التقدم  52222 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 537).

559I

مينارة فينانس جرلب

كيارمة
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

مينارة فينانس جرلب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

كيارمة شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

)2) درب سيدي بوعمر زنقة رياض 

العرلس مراكش سيدي يوسف بن 

علي - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.884(3

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 

املسؤللية  حات  شركة  كيارمة  حل 

 52.222 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 

درهم لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

درب سيدي بوعمر زنقة رياض   (2(

العرلس مراكش سيدي يوسف بن 

42222 مراكش املغرب نتيجة   - علي 

لتوقف نهائي عن النشاط.

ل عين:

ل  بنتاليو  مالرل    السيد)ة( 

 –  55 ديلفورنيتو    فيا  عنوانه)ا( 

)ة(  ايطاليا كمصفي  رلما     22149

للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

رقم  لفي   (2(( يونيو   (( بتاريخ 

درب سيدي بوعمر زنقة رياض   (2(

العرلس مراكش سيدي يوسف بن 

علي - 42222 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137735.

562I

ste cofiguer sarl

STE DOUBEN IRRIGATION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE DOUBEN IRRIGATION

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي الالد حموسة امللك املسمى 

جدياني - 35122 جرسيف املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(355

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUBEN IRRIGATION

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لانجاز مشاريع الري بالتنقيط.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السفلي الالد حموسة امللك املسمى 

جدياني - 35122 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محمد  الدغلي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد بنشيخ عبد العزيز 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

العزيز  عبد  بنشيخ  السيد 
جرسيف  حمرية  حي  عنوانه)ا( 

35122 جرسيف املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  الدغلي  السيد 
 1 تجزئة ام كلثوم شارع تنزانيا زنقة 
رقم 13 مرتيل 93152 مرتيل املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  بنشيخ  السيد 
جرسيف  حمرية  حي  عنوانه)ا( 

35122 جرسيف املغرب
عنوانه)ا(  محمد  الدغلي  السيد 
 1 تجزئة ام كلثوم شارع تنزانيا زنقة 
رقم 13 مرتيل 93152 مرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/1353.
561I

RAIS AUDIT&CONSEIL

DH-WOOD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

DH-WOOD
شركة  ح ا ت  املسؤ ل لية املحد ل د ة  

ر أ سما لها  122.222  د ر هم
مقر ها اال جتما عي : الد ا رالبيضا ء 
– 32 ، شارع رحال املسكيني الطابق 

) شقة 5
تأ سيس  شر كة  ح ا ت  املسؤ ل لية  

املحد ل دة
بمقت�سى  عــقــد عــر فـي منجــز بتا ر 
يخ  8 يونيو ))2) ثم  تهــييـئ   القا نون 
األ سا �سي  لشركة  حات  املسؤ ل لية  

الــمحــدلدة  مــميزاتها   كالتالي :
 DH-WOOD:  التسمية

 122.222: اإلجتماعي  الرأسمال 
درهم مقسم الى 122 حصة  من فــئــة  
122  د رهم للحصة محررة  بكاملها ل 

مكتتبة  كما يلي  :

  52.222. الدهبني  محمد  السيد 

درهم 522 حصة

  52.222.. أحمد الدهبني  السيد  

درهم 522 حصة

املقر اال جتماعي : الد ارالبيضاء – 

32 ، شارع رحال املسكيني الطابق ) 

شقة 5  

جميع أنواع  بيع لشراء   : الهدف 

 – اوخشب  لمشتقات  اوخشب 

إستيراد ل تصدير

املـــــد ة : 99  سنة إبتداء  من  تاريخ  

تأسيسها  النهائي  في الس ل  التجاري.

: من فاتح يناير من  السنة املالية 

31 ديسمبرمن كل  كل سنة إلى غاية  

سنة.

التسيير  : السيد محمد الدهبني، 

غير  ملدة   للشركة   لحيد   مســيـر 

محدلدة.

لدى  نوني  القا  يداع   اإل  ثم  

بالـدارالبيـضـاء،   التجارية   املحـكمـة  

))2)،  تحت عـد  يوليو   13 بتا ريخ  

د 831278.
مقتطف  من  أجل  اإلشهار

56(I

IDRAMO شركة

CLIM FROID FIGUIG
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDRAMO شركة

الشقة رقم 1 اقامة ابن اسعيد 

العمارة )G املنضر او ميل 3 ، 

52222، مكناس املغرب

CLIM FROID FIGUIG شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة58  

الشقة 9 الطابق 3 بلير كاميلية - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56617
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   18

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLIM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FROID FIGUIG

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة الكهربائية اوخاصة بالتالجاث

اصالح جميع االجهزة االلكترلنية

تجارة كبيرة.

عنوان املقر االجتماعي : العمارة58  

 - كاميلية  بلير   3 الطابق   9 الشقة 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : جمال  عي�سى  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جمال  عي�سى  السيد 

بلير   3 الطابق   9 الشقة  العمارة58  

كاميلية 52222 مكناس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جمال  عي�سى  السيد 

بلير   3 الطابق   9 الشقة  العمارة58  

كاميلية 52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 495).

563I

Audifisc Maroc

PARADIGM CONSEIL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

PARADIGM CONSERIL SARL

  28249):  الس ل التجاري :

 الدار البيضاء 

اوحل املسبق للشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ   1-

يونيو))2)   (2 في  البيضاء  بالدار 

 PARADIGM شركة  قررشركاء 

مقرها  ش.ح.م.م   CONSEIL
زنقة   39 البيضاء  بالدار  االجتماعي 

 3 طابق  راسين  اقامة  املسعودي 

مايلي:

- اوحل املسبق للشركة بتاريخ 2) 

يونيو))2)

تعيين السيد عبد العزيز يحيى   -

مصفيا للشركة    

تم تحديد مقر التصفية بالدار   -
زنقة املسعودي اقامة   39 البيضاء- 

راسين 

) - لقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

13 يوليوز تحت رقم  بتاريخ  البيضاء 

831132

564I

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

نجم الفردوس
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،(2242

نجم الفردلس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  الرقم 

1/) زنقة 7، تجزئة الفردلس، 

عين السبع - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نجم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الفردلس.
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شاي.
الرقم    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الفردلس،  تجزئة   ،7 زنقة   1/(
الدار البيضاء   (2222  - عين السبع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حماني عبد امل يد :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
امل يد  عبد  حماني  السيد 
عنوانه)ا( حي الفرح،الزنقة )9 الرقم 

48 2222) الدار البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
امل يد  عبد  حماني  السيد 
عنوانه)ا( حي الفرح،الزنقة )9 الرقم 

48 2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832565.
565I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 BRAVO NOVEMBER
SECURITY

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 BRAVO NOVEMBER SECURITY
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
او يش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح الطابق الثاني املكتب 
رقم 7  - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.5(887
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 
 BRAVO الوحيد  الشريك  حات 
مبلغ    NOVEMBER SECURITY
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي شارع او يش امللكي 
إقامة السعيدي مكاتب الفتح الطابق 
7  - 32222 فاس  الثاني املكتب رقم 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الغرض اإلجتماعي.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
السعيدي  إقامة  امللكي  او يش 
املكتب  الثاني  الطابق  الفتح  مكاتب 

رقم 7  - 32222 فاس املغرب. 
ل عين:

ل  بوقريس  نجيب   السيد)ة( 
حي  امليراج   شارع   3 رقم  عنوانه)ا( 
فاس   32222 صفرلا  طريق  األمل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
شارع او يش امللكي إقامة السعيدي 
املكتب  الثاني  الطابق  الفتح  مكاتب 

رقم 7 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))/3221.

566I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 LE BOULEVARD PRIVE DES

LANGUES FES
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 LE BOULEVARD PRIVE DES

LANGUES FES شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 

الطابق 3 طرلمبلين رياض الياسمين 

طريق عين الشقف  - 32222 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.47729

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   23 املؤرخ في 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

 LE BOULEVARD PRIVE DES

رأسمالها  مبلغ    LANGUES FES

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

 3 الطابق   35 رقم  اإلجتماعي 

طريق  الياسمين  رياض  طرلمبلين 

عين الشقف  - 32222 فاس املغرب 

الغرض  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

اإلجتماعي.

 35 ل حدد مقر التصفية ب رقم 

الطابق 3 طرلمبلين رياض الياسمين 

فاس   32222  - طريق عين الشقف  

املغرب. 

ل عين:

ل  أمكلثوم  رضواني   السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي الرياض رقم 17) طريق 

املغرب  فاس   32222 الشقف  عين 

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

 35 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الطابق 3 طرلمبلين رياض الياسمين 

طريق عين الشقف 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2)/993).

567I

ADVISORIS

ESNAVI

شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

ESNAVI شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  املنطقة 

الصناعية رمال لهالل ، بوسكورة  

النواصر  )718) الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.329425

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم   (2(( يونيو   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   (.522.222»

«3.522.222 درهم» إلى «6.222.222 

درهم» عن طريق :  -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832346.

568I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

M VENTURES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندلق البريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

M VENTURES شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندلق البريد 629) - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VENTURES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالقابضة  لاإلدارة  االستشارات 

لاستثمارات األسهم..

57 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  (629 البريد  صندلق  موريتانيا 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محبوبي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محبوبي  زكرياء  السيد 

دار   (9 رقم   2( اقامة طماريس انفا 

البيضاء   (2222 النواصر  بوعزة 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محبوبي  زكرياء  السيد 

دار   (9 رقم   2( اقامة طماريس انفا 

البيضاء   (2222 النواصر  بوعزة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137736.

569I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LAVAGE LAMIAE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

LAVAGE LAMIAE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 871 

تجزئة القرليين طريق عين الشقف 

- املغرب فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.52313

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   23 املؤرخ في 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    LAVAGE LAMIAE

مقرها  لعنوان  درهم   122.222

تجزئة القرليين   871 اإلجتماعي رقم 

فاس  املغرب   - الشقف  عين  طريق 

تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الغرض اإلجتماعي.
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ل حدد مقر التصفية ب رقم 871 

تجزئة القرليين طريق عين الشقف - 

32222 فاس املغرب. 

ل عين:
ل  الهرهاري  خالد   السيد)ة( 
طريق  لردية  تعالنية  عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   32222 الشقف  عين 

كمصفي )ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: رقم 871 تجزئة القرليين طريق عين 

الشقف
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))3222/2.
572I

UPSILON CONSULTING

DESERT TIMBER AFRICA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

UPSILON CONSULTING
زالية شارع عمر اوخيام ل شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 2) ، 52)2)، الدار 

البيضاء املغرب.
 DESERT TIMBER AFRICA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي زالية شارع 
عمر اوخيام ل شارع عبد الرحيم 

بوعبيد، الطابق الرابع، شقة رقم 
17 - 22)2) الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.423863
الشركة،  مسير  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   31 املؤرخ في 
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
«زالية شارع عمر اوخيام ل شارع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، شقة 
البيضاء  الدار   (2(22  -  17 رقم 
املغرب» إلى «زالية شارع عمر اوخيام 
ل شارع عبد الرحيم بوعبيد، الطابق 

18 - 22)2) الدار  الرابع، شقة رقم 

البيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 831148.

571I

CABINET DE CONSEIL

STE MATEMEK
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DE CONSEIL

 IMM.10 RUE DE TUNIS APPT06

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE MATEMEK شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 174 حي 

ح الة ب.م.ع مكناس - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

56729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATEMEK

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء املختلفة .

حي   174  : عنوان املقر االجتماعي 

 52222  - مكناس  ب.م.ع  ح الة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : هشام  منيهي  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 1222  : هشام  منيهي  السيد   
بقيمة 122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  منيهي  السيد 
مكناس  ب.م.ع  ح الة  حي   174

52222 مكناس املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشام  منيهي  السيد 
مكناس  ب.م.ع  ح الة  حي   174

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 633).
57(I

سيكوجيس شمم

 CAFE RESTAURANT
L›AIGLE BLEU sarl

شركة حات املسؤللية املحدلدة
حل شركة

سيكوجيس شمم
98 شارع عبد الكريم اوخطابي ، 

222)3، اوحسيمة املغرب
 CAFE RESTAURANT L’AIGLE
BLEU sarl شركة حات املسؤللية 

املحدلدة)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي ميرادلر 
األسفل - 222)3 اوحسيمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1187
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   (4 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
 CAFE RESTAURANT L’AIGLE
BLEU sarl  مبلغ رأسمالها 122.222 
اإلجتماعي حي  درهم لعنوان مقرها 
اوحسيمة   3(222  - ميرادلر األسفل 

املغرب نتيجة ل : اقتصادي.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
اوحسيمة   3(222  - ميرادلر األسفل 

املغرب. 

ل عين:

ل  ألخيار  الدين   عز  السيد)ة( 

شارع عالل بن عبد هللا  عنوانه)ا(  
املغرب  اوحسيمة   3(222  4 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  باوحسيمة   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 175.

573I

STE FIDUTRA-COM

WHITE TOUCH SALON
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM

عمارة البركة الطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل الفا�سي ، 42222، مراكش 

املغرب

WHITE TOUCH SALON شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

41 نجمة 1 صوفيا محل رقم 1  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   15

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WHITE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TOUCH SALON

غرض الشركة بإيجاز : حالقة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  1 1 صوفيا محل رقم  41 نجمة  رقم 

- 42222 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 75   : بشرى  الشباني  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة بواشراف فاطمة الزهراء :  

5) حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة الشباني بشرى عنوانه)ا( 

 41 رقم  النجمة  صوفيا  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.

السيدة بواشراف فاطمة الزهراء 

عنوانه)ا( بساتين تاركة مجموعة 25 

 42222 تاركة   1( شقة  عمارة ب8 

مراكش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة بواشراف فاطمة الزهراء 

عنوانه)ا( بساتين تاركة مجموعة 25 

 42222 تاركة   1( شقة  عمارة ب8 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137639.

574I

FACE FIDUCIAIRE

ADV CALL
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

29) شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 2132)، الدار 

البيضاء املغرب

ADV CALL شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 21) 

شارع مصطفي املعاني ط ) ش 9  - 

2132) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   31

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADV  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CALL

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركز االتصال بالهاتف.

 (21  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -   9 ) ش  شارع مصطفي املعاني ط 

2132) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : حمادا  حكيم  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمادا  حكيم  السيد 

شارع محمد السادس زنقة دال   14

الرباط   12222 الرباط  السوي�سي 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمادا  حكيم  السيد 

شارع محمد السادس زنقة دال   14

الرباط   12222 الرباط  السوي�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم -.

575I

لوكسر للحسابات

SYNVALUE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، لجدة املغرب
SYNVALUE شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القدس رقم 49 الطابق الرابع شقة 
8 - 62222 لجدة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 
املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
39639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   (4
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SYNVALUE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال ل اوخدمات.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق الرابع شقة   49 القدس رقم 

8 - 62222 لجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف بوحفص :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
 السيد يوسف بوحفص : 1.222 

بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
السيد يوسف بوحفص عنوانه)ا( 
 9((52 شارع او نرال دلكول كارين 

كوملب  فرنسا.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بوحفص عنوانه)ا( 

 9((52 شارع او نرال دلكول كارين 

كوملب  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

))2) تحت رقم 233).

576I

حة املوثقة بشرى النازري
َ
ديوان االستا

 PHARMACIE AL AMALA
SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تأسيس شركة

حة املوثقة بشرى 
َ
ديوان االستا

النازري

شارع عبد املومن، إقامة النخيل 

3، الطابق األلل، الشقة رقم ) ، 

8812)، املحمدية املغرب

 PHARMACIE AL AMALA SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 51 إقامة 

اوحديقة 3 املحمدية - 8812) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

(9271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(1 غشت   (4

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE AL AMALA SARL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لشبه  الصيدالنية  املنتجات 

الصيدالنية لاوحمية.

عنوان املقر االجتماعي : 51 إقامة 

 (8812  - املحمدية   3 اوحديقة 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 322.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برا�سي  جهان  السيدة 
9 زنقة القنيطرة بولو  2)24)  الدار 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  برا�سي  جهان  السيدة 
9 زنقة القنيطرة بولو  2)24)  الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

أكتوبر 1)2) تحت رقم 174).
577I

ACDEN

 INSTITUT DE FORMATION
FERROVIAIRE

إعالن متعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
 INSTITUT DE FORMATION

FERROVIAIRE «شركة  املساهمة»
لعنوان مقرها االجتماعي: 765 شارع 

ابن سينا اكدال - - الرياط  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.129761

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
يونيو   (( او مع العام العادي ليوم 
احيط علما بإستقالة السيد   (2((
من   GEORGES ICHKANIAN
مهامه كعضو في مجلس الرقابة لأكد 
 DIDIER JAVAZZO خيارالسيد 
 ، الفرنسية  لل نسية  اوحامل 
 Rue Saint فرنسا   في   لالقاطن 
 Symphorien  78222 Versailles
السفرعدد  و واز  لاوحامل   18
العضو  محل  ليحل   15CF22349

لالية  من  املتبقية  للفترة  املستقيل 

العضو املذكور أعاله

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: 22

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 47)6)1.

578I

SOCOGESE

EL ASERY FER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مراقبي اوحسابات

SOCOGESE

شارع للي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 32222، فاس املغرب

EL ASERY FER «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

تجزئة الوفاق، قطعة 6) طريق عين 

السمن - 32222 فاس املغرب.

«تعيين مراقبي اوحسابات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.(9955

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7) يونيو ))2)

اوحسابات  مراقبي  تعيين  تقرر 

خالل السنوات املالية التالية: 

(2(4-(2(3-(2(( -

األشخاص الطبيعيون: 

عزالعرب  ساللي  السيد)ة( 

لالكائن  حسابات  مدقق  بصفته)ا( 

فاس   32222 فاس  ب:  عنوانه)ا( 

املغرب

األشخاص املعنويون: 

حات  «شركة   CHIZAUDITING

بصفتها مدقق  املسؤللية املحدلدة» 

االجتماعي  مقرها  لالكائن  حسابات 

النخيل  حي   1( شقة   46 عمارة  ب: 

فاس املغرب   32222 العليا،  زلاغة 

تحت  التجاري  بالس ل  لاملس لة 
رقم: 53225.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3229/))2).
579I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

WINMAT
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

WINMAT «شركة حات املسؤللية 
املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: ساحة 
ابراهيم الرلداني، زنقة السينا، 

اقامة بيتهوفن )، الطبق 3، رقم )8، 
- 92222 طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.1(8227

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (4 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

انهاء مهام التسيير السابق. 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ابراء حمة املسير السابق.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السالم  عبد  أفيالل  السيد  تعيين 
)اوحامل للبطاقة الوطنية للتعريف 
رقم LA(1949( بمعية السيد أفيالل 
الوطنية  للبطاقة  محمد)اوحامل 
كمسيرين   )K4929(9 للتعريف رقم 

للشركة مع عدم تحديد املدة.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي: تسير الشركة من طرف شخص 
أل مجموعة من األشخاص الذاتيين 
املختارين من بين الشركاء أل خارجهم 
عادي  بقرار  أل  األسا�سي  بالقانون 
للقد تقرر تعيين السيدين  للشركاء. 
أفيالل عبد السالم )اوحامل للبطاقة 
 (LA(1949 رقم  للتعريف  الوطنية 
للبطاقة  محمد)اوحامل  لأفيالل 

 (K4929(9 رقم  للتعريف  الوطنية 

تحديد  عدم  مع  للشركة  كمسيرين 

املدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

من الس ل   7(97 تحت رقم   (2((

الترتيبي..

582I

PF EXPERTS

GRIBEN TRAVAUX
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

PF EXPERTS

 3(RUE BENATYA GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

GRIBEN TRAVAUX شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تجزئة بكار الطابق 3 شقة 14 

باب دكالة - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRIBEN TRAVAUX

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أل اعمال بناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مسلم تجزئة بكار الطابق 3 شقة 14 

باب دكالة - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 5.222   : لكريش  محمد  السيد 
حصة بقيمة 12 درهم للحصة .

السيد علي بن عبد الرازق :  5.222 
حصة بقيمة 12 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   لكريش  محمد  السيد 
درب العين رقم )119 سيدي يوسف 

بن علي 42222 مراكش املغرب.
الرازق  عبد  بن  علي  السيد 
زنقة ابن عطية عمارة   3( عنوانه)ا( 
مراكش   42222 بن عبد الرازق كليز 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   لكريش  محمد  السيد 
درب العين رقم )119 سيدي يوسف 

بن علي 42222 مراكش املغرب
الرازق  عبد  بن  علي  السيد 
زنقة ابن عطية عمارة   3( عنوانه)ا( 
مراكش   42222 بن عبد الرازق كليز 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137668.
581I

KLZ CONSEIL SARLAU

KLZ CONSEIL SARLAU
إعالن متعدد القرارات

KLZ CONSEIL SARLAU
6) شارع مرس السلطان الطابق 
1 رقم 3 الدارالبيضاء ، 2132)، 

الدارالبيضاء املغرب
KLZ CONSEIL SARLAU «شركة 

حات املسؤللية املحدلدة حات 
الشريك الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي:  6) شارع 
مرس السلطان الطابق 1 رقم 3 - 

2132)  الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.4(7383

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تقرر تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 

حصة   522 بإلغاء  درهم   52  222

عن  املتراكمة  اوخسائر  المتصاص 

رأسمال  ليصبح  السابقة  السنوات 

الى  درهم مقسمة   (2  222 الشركة 

22) حصة بقيمة 122 درهم للحصة 

لفائدة   بالكامل  محررة  ل  مكتتبة 

الشريكة الوحيدة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االستثنائي  القرار  نفس  بموجب 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  تقرر 

 622 درهم عن طريق خلق   62  222

حصة جديدة مكتتبة ل محررة نقدا   

الوحيدة  الشريكة  لفائدة   بالكامل 

 82  222 الشركة  رأسمال  ليصبح 

822 حصة بقيمة  درهم مقسمة الى 

122 درهم للحصة مكتتبة ل محررة 

بالكامل لفائدة  الشريكة الوحيدة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من   7 ل   6 املادتين  تعديل 

األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 832265.

58(I

DE FLORE

DE FLORE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DE FLORE

تجزءة املرلئ 5 قبيلة زناتة دلار 

سيدي علي الشالالت ، 8222)، 

اتمحمدية املغرب

DE FLORE شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 

املرلئ 5 قبيلة زناتة دلار سيدي 

علي الشال الت - 8222) املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

32875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   27

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FLORE

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهئ.

تجزءة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املرلئ 5 قبيلة زناتة دلار سيدي علي 

الشال الت - 8222) املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : أيوب  السيد األدري�سي 

حصة بقيمة 12.222 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

أيوب عنوانه)ا(  األدري�سي  السيد 

تجزءة املرلئ  الشتاالت 485 8822) 

املحمدية املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

أيوب عنوانه)ا(  األدري�سي  السيد 

تجزءة املرلئ  الشتاالت 485 8822) 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 1) يونيو 

))2) تحت رقم 18)1.

583I

FINGEST CONSEIL SARL

MARFLUIDE SERVICES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 42222، 
مراكش املغرب

MARFLUIDE SERVICES  شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم ) عمارة رقم 3 زهور االطلس 
محاميد 9 مراكش  - 42222 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(7(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   14
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MARFLUIDE SERVICES
*اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السباكة.
* اعمال البناء املتنوعة .

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
) عمارة رقم 3 زهور االطلس محاميد 
9 مراكش  - 42222 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : محمد   صابر  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  محمد   صابر  السيد 
 (54 رقم  السلطان  دار  تجزئة 

تسلطانت  . مراكش  املغرب .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد   صابر  السيد 
 (54 رقم  السلطان  دار  تجزئة 

تسلطانت  . مراكش  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137634.
584I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م حات الشريك 

الوحيد

ATLAS POWER شركة
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
حات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ليسالن مكناس ، 

52282، مكناس املغرب
شركة ATLAS POWER شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24)، 

شارع باعمراني، أمل 3، الطابق 
الثاني، سيدي برنو�سي، الدار 

البيضاء.  - 2622) الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.377(41
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عانبا  حسن   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

امبارك  بكار بتاريخ 23 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3594).
585I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م حات الشريك 

الوحيد

ATLAS POWER شركة
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
حات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ليسالن مكناس ، 

52282، مكناس املغرب
شركة ATLAS POWER  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

ل عنوان مقرها االجتماعي رقم 24)، 
شارع باعمراني، أمل 3، الطابق 
الثاني، سيدي برنو�سي، الدار 

البيضاء.  - 2622) الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.377(41

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 فبراير ))2) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
حات مسؤللية محدلدة حات الشريك 
«شركة حات املسؤللية  إلى  الوحيد» 

املحدلدة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3594).

586I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م حات الشريك 

الوحيد

ATLAS POWER شركة
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
حات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ليسالن مكناس ، 

52282، مكناس املغرب
 ATLAS POWER شركة

  شركة حات مسؤللية محدلدة

 حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24)، 

شارع باعمراني، أمل 3، الطابق 
الثاني، سيدي برنو�سي، الدار 

البيضاء. - 2622) الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.377(41
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( 23 فبراير  املؤرخ في 
بكار  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

امبارك  كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3594).
587I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م حات الشريك 

الوحيد

ATLAS POWER شركة
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
حات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ليسالن مكناس ، 

52282، مكناس املغرب
شركة ATLAS POWER  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 24)، 
شارع باعمراني، أمل 3، الطابق 
الثاني، سيدي برنو�سي، الدار 

البيضاء. - 2622) الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.377(41
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 فبراير ))2) تم  تحويل  
من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 
 ،3 أمل  24)، شارع باعمراني،  «رقم 
الطابق الثاني، سيدي برنو�سي، الدار 

البيضاء  الدار   (2622  - البيضاء. 

الكائن  التجاري  «املحل  إلى  املغرب» 

 ،6 الزنقة   ،(7 بالطابق السفلي رقم 

 (2222  - البيضاء.   الدار   ،1 أمان 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 3594).

588I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

 EL BACHA ALIMENTATION
GENERALE

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تفويت حصص

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد وحمر الرشيدية الرشيدية، 

222)5، الرشيدية الرشيدية

 EL BACHA ALIMENTATION

GENERALE  شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 43 زنقة 

تاركة الرشيدية  - 222)5 الرشيدية  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.7961

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (215 دجنبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة( محمد  خولود  تفويت السيد 

 42 أصل  من  اجتماعية  حصة   (2

اوحبيب   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

خولود بتاريخ 9) دجنبر 215).

)ة( محمد  خولود  تفويت السيد 

 42 أصل  من  اجتماعية  حصة   (2

عبد هللا   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

خولود بتاريخ 9) دجنبر 215).

تفويت السيد )ة( بلقاسم  خولود 

 42 أصل  من  اجتماعية  حصة   42

اوحبيب   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

خولود بتاريخ 9) دجنبر 215).
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 729.

589I

 BEPOLYCO  مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

شركة اكومد لالشغال 

 STE AGUAMD .ش.م.م..ش.و

TRAVAUX SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 112 حي اوحسني شارع موالي 
رشيد لرزازات ، 45222، لرزازات 

املغرب

شركة اكومد لالشغال ش.م.م..ش.ل. 

 STE AGUAMD TRAVAUX SARL

AU  شركة حات مسؤللية محدلدة 

حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دلار ايت 

عتو ليكو تلمي امسمرير عمالة تنغير  

- )4545 امسمرير تنغير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

3927

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( مارس 

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

 STE ش.م.م..ش.ل.  لالشغال  اكومد 

. AGUAMD TRAVAUX SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة لالبناء - التجارة بشكلها العام 

- بيع لوازم املكاتب .

: دلار ايت  عنوان املقر االجتماعي 

عتو ليكو تلمي امسمرير عمالة تنغير  

- )4545 امسمرير تنغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : اعنوز  السيد سليمان 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعنوز  السيد سليمان 

تكوين  رقم191  د  بلوك  اسكا  حي 

اكادير 82222 اكادير املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعنوز  السيد سليمان 

تكوين  رقم191  د  بلوك  اسكا  حي 

اكادير 82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

))2) تحت رقم 52).

592I

RIM MB SERVICES SARL AU

ايوب موطو
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU

شارع املعارف رقم  ) تطوان ، 

93222، تطوان املغرب

ايوب موطو شركة حات املسؤللية 

املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جبل بويبالن زنقة 6 عقبة رحال حي 

بوجراح - 9322 تطوان املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   13

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ايوب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

موطو.

ايجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

6 عقبة رحال حي  جبل بويبالن زنقة 

بوجراح - 9322 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : ايوب  الركراكي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة املرلن ملياء :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ايوب  الركراكي  السيد 

 9 رقم  بسمة  حي  طانطان  شارع 

93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  ملياء  املرلن  السيدة 

 9 رقم  بسمة  حي  طانطان  شارع 

93222 تطوان املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملياء  املرلن  السيدة 

 9 رقم  بسمة  حي  طانطان  شارع 

93222 تطوان املغرب

عنوانه)ا(  ايوب  الركراكي  السيد 

 9 رقم  بسمة  حي  طانطان  شارع 

93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

26 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

))2) تحت رقم 1537.

591I

FIDUNION-MAROC

YACBI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

YACBI شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 21), 
زنقة مصطفى املعاني, مكتب رقم 

19, الطابق الرابع - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

549881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   32

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.YACBI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 ,(21  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة مصطفى املعاني, مكتب رقم 19, 

الطابق الرابع - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

االدري�سي  احمد  سيدي  السيد 

اليعقوبي :  1.222 حصة بقيمة 122 

درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
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االدري�سي  احمد  سيدي  السيد 
ميشال  زنقة   5 عنوانه)ا(  اليعقوبي 
الدار   (2222 الراسين  حي  انج 

البيضاء املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
االدري�سي  احمد  سيدي  السيد 
ميشال  زنقة   5 عنوانه)ا(  اليعقوبي 
الدار   (2222 الراسين  حي  انج 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 8)8311.
59(I

FINANCE CENTER

ZAHOUI INVEST
إعالن متعدد القرارات

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
ZAHOUI INVEST  «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: دلار 

الالد بن رحمون دائرة البور طريق 
الدار البيضاء في اتجاه بيرلس امام 
االحتياطي امللكي - - مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.93123
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
))2) تم اتخاح  24 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
إقالة السيد زهوي عبد او ليل من 
السيد  على  لاإلبقاء  منصبه كمسير 
للشركة  لحيد  كمسير  زهوي  محمد 

لفترة غير محدلدة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: تسيير الشركة من طرف السيد 
للشركة  لحيد  كمسير  زهوي  محمد 

لفترة غير محدلدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137613.

593I

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

TECHNO SOLUTION
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

 RUE AHMED LOUKILI 3 EME

ETAGE ، 30000، FES MAROC

TECHNO SOLUTION شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة ابو 

حسن املريني اقامة اميرة الشقة 5) 

املدينة او ديدة - 52222 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.47471

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  21 شتنبر  املؤرخ في 

شركة   TECHNO SOLUTION

مبلغ  املحدلدة  املسؤللية  حات 
لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

حسن  ابو  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

املريني اقامة اميرة الشقة 5) املدينة 

املغرب  مكناس   52222  - او ديدة 

نتيجة الفالس الشركة.

ل عين:

ل  معتصم  انور    السيد)ة( 

 (3 زنقة  السراج  اجنان  عنوانه)ا( 
رقم ) 32222 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

2)2) لفي زنقة ابو  )) شتنبر  بتاريخ 

 (5 حسن املريني اقامة اميرة الشقة 

مكناس   52222  - املدينة او ديدة  

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم ))2)/51.

594I

FIDUCIAIRE DIDI

 SOCIETE ACCOMMOD
SUPPORT INTL

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
لجدة املغرب

 SOCIETE ACCOMMOD
SUPPORT INTL شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الهدى زنقة ابن عبد السالم رقم 

24 الطابق االر�سي لجدة - 62222 
لجدة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
38319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(1 أكتوبر   21
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ACCOMMOD  :

.SUPPORT INTL
: العموالت  غرض الشركة بإيجاز 

لالسمسرة
شحن طرلدات املنتجات ا

استيراد لتصدير.
عنوان املقر االجتماعي : حي الهدى 
زنقة ابن عبد السالم رقم 24 الطابق 
لجدة   62222  - لجدة  االر�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

امين  احمد  مسعودي  السيد 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
امين  احمد  مسعودي  السيد 
الدهبي  املنصور  شارع  عنوانه)ا( 
 62222 البلدية   اشغال  مستودع 

لجدة املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
امين  احمد  مسعودي  السيد 
الدهبي  املنصور  شارع  عنوانه)ا( 
 62222 البلدية   اشغال  مستودع 

لجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   23 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

1)2) تحت رقم 3786.

595I

FLASH ECONOMIE

RUMAH SECURITE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RUMAH SECURITE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثالث زنقة سنغور 
رقم 32 مكرر - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4(151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   13
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
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حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RUMAH SECURITE
األمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لاوحراسة.
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد الشطر الثالث زنقة سنغور رقم 

32 مكرر - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : العيا�سي   السالكة  السيدة 
درهم   122 بقيمة  حصة   1.222

للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
العيا�سي   السالكة  السيدة 
حي موالي رشيد   32 رقم  عنوانه)ا( 
 72222 الشطر الثالث زنقة سنغور 

العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
العيا�سي   السالكة  السيدة 
حي موالي رشيد   32 رقم  عنوانه)ا( 
 72222 الشطر الثالث زنقة سنغور 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

))2) تحت رقم 1793.
596I

FLASH ECONOMIE

SICOTREIL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

شركة سيكوتريل
SICOTREIL SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة 
إغالق التصفية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء  31/25/,))2)قرر  بتاريخ 
املسؤللية  حات  سيكوتريل  شركة 

 1822222.22 رأسمالها  املحدلدة 
شارع   185 مقرها االجتماعي  درهم، 

الزرقطوني، الدار البيضاء ما يلي:
- اغالق التصفية.

املصادقة على التقرير املقدم     -
سليمان  السيد  املصفي  طرف  من 
الوطنية  للبطاقة  اوحامل  برادة، 
االبرام  لإعطائه   ،  BE552364رقم

النهائي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   13/27/(2(( بتاريخ  البيضاء 

رقم 831141.  
597I

FLASH ECONOMIE

CASA GRANS 
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

CASA GRANS
شركة حات مسؤللية محدلدة
  مقرها اإلجتماعي: زالية زنقة 

الكارة ل زنقة الكابتن فياليني - الدار 
البيضاء

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
1((323

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
قرر  (212 غشت   (3  املؤرخ بتاريخ 

 ما يلي:
من  الشركة   رأسمال  رفع 
 52222222 إلى  درهم   (5222222

درهم
النظام  من   6 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة  
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 212) تحت رقم 6)3628
598I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TAMAR MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندلق البريد 
629) ، 42222، مراكش املغرب
  TAMAR MANAGEMENT

«شركة حات املسؤللية املحدلدة 

حات الشريك الوحيد»

لعنوان مقرها االجتماعي: عملية 

مسك الليل شارع محمد السادس 

فيال 33 باب اغلي - 42222 مراكش 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.52(47

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  فيزازي  هشام  السيد  استقالة 

جميع مهامه كمسير لحيد للشركة 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
العزيزي  برادة  طارق  السيد  تعيين 

مسير لحيد ملدة غير محددة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  لبدلن  لمنفصل  فردي 
للسيد طارق برادة العزيزي

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من   13 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137758.

599I

SALAFEG

HACHI-NOR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

SALAFEG

شارع محمد بوزيان، إقامة فرحتين 

15،  الطابق األلل، الرقم  3  الدار 

البيضاء ، 2722)، الدار البيضاء 

املغرب

HACHI-NOR شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي  دلار 

مرس السكار ألالد امل اطية جماعة 

الالد الطالب مديونة  - 9492) 
الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(72779
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   16 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    HACHI-NOR
مقرها  لعنوان  درهم   12.222
ألالد  السكار  مرس  دلار  اإلجتماعي  
الطالب  الالد  جماعة  امل اطية 
الدارالبيضاء    (9492  - مديونة  
إحن  لجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

بمزاللة العمل.
دلار  ب   التصفية  مقر  حدد  ل 
مرس السكار ألالد امل اطية جماعة 
 (9492  - مديونة    الطالب  الالد 

الدارالبيضاء  املغرب. 
ل عين:

ل  نورالدين  أحمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة االمام البخاري اقامة 
املولد 6 شقة 38 أ املعاريف  2372) 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء  

للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 1)8325.
622I

chrono services

ADAM  LAZER
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services
45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

6122)، برشيد املغرب
ADAM  LAZER شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
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لعنوان مقرها اإلجتماعي 18)-17) 

مركب الصناعة التقليدية السو ق 

االسبوعي - 6122) برشيد املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

16841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   32

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  ADAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LAZER
مقالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املعدني.

عنوان املقر االجتماعي : 17)-18) 

ق  السو  التقليدية  الصناعة  مركب 

االسبوعي - 6122) برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد الفتوحي  سعيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد الفتوحي  سعيد عنوانه)ا( 
زنقة خالد بن الوليد حي النور   (46

6122) برشيد املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد الفتوحي  سعيد عنوانه)ا( 
زنقة خالد بن الوليد حي النور   (46

6122) برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

))2) تحت رقم 726.

621I

COMPTASTEL

URBAN DIB SHINE
إعالن متعدد القرارات

COMPTASTEL

 Av Prince Heritier ET.1 AP.1 194

، 90020، TANGER MAROC

URBAN DIB SHINE «شركة حات 

املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: 22) حي 

امل اهدين - 92222 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.89373

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تنازل السيد أحمد دادي عن جميع 

سهم   52 حصصه في األسهم بقيمة 

سهم ل حلك   52 ل السيد عمر دادي 

السطيطو  حسناء  السيدة  لفائدة 

بقيمة 122 سهم. )تعديل في الفصل 

6 ل 7 من قانون الشركة(

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

دادي   أحمد  السيد  استقالة  قبول 

من منصبه بالشركة ل تعيين مسير 

جديد ل لحيد للشركة ل هو السيدة 

حسناء السطيطو )تعديل في الفصل 

)1 من قانون الشركة(.

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

حسناء السطيطو 10.000,00 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 122 حصة   122 السطيطو  حسناء 

درهم للحصة

على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

مسيرة  السطيطو  حسناء  مايلي: 

الشركة ملدة غير محدلدة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

))2) تحت رقم 55333).

62(I

chrono services

WARAK   LASER
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

chrono services

45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

6122)، برشيد املغرب

WARAK   LASER شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي 43) 
مركب الصناعة التقليدية السوق 

االسبوعي - 6122) برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1(643

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يونيو   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سعيد الفتوحي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   342

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

يونيو   (8 عبد الغني الفتوحي بتاريخ 

.(2((

)ة( رشيد الفتوحي  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   332

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.222

يونيو   (8 عبد الغني الفتوحي بتاريخ 

.(2((

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   14 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

))2) تحت رقم 723.

623I

FLASH ECONOMIE

BEST QUALITY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BEST QUALITY شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة رقم 

38 بلوك )3  - 222)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

136699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   32

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.QUALITY

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

عنوان املقر االجتماعي : إقامة رقم 

38 بلوك )3  - 222)1 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

82 حصة    : السيد محمد برلال 

بقيمة 122 درهم للحصة .

 (2   : احساين  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برلال  محمد  السيد 
 5 الشقة   (1 العمارة  البطاني  زنقة 

اكدال  12222 الرباط املغرب.

السيدة اسماء احساين عنوانه)ا( 
عمارة 1) شقة 5 زنقة البطاني اكدال 

12222 الربـــاط املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

احساين عنوانه)ا(  السيد اسماء 
البطاني  زنقة   5 شقة   (1 عمارة 

اكدال 12222 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   32 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

))2) تحت رقم 136699.

624I
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FLASH ECONOMIE

GUIR WIND FARM
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

تأسيس شركة
GUIR WIND FARM

الس ل التجاري : -546661 
البيضاء 

التعريف املوحد : 
223271635222279

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   (2(( ماي   18
باوخصائص  املسؤللية  محدلدة 

التالية : 
 GUIR  : التجارية  التسمية   -

WIND FARM
سيدي  شارع   : الرئي�سي  املقر   -
برج كريسطال   ، محمد بن عبد هللا 
 – 15 3 ، الطابق الثاني ، املكتب ب 

مارينا الدار البيضاء .
استغالل   : األسا�سي  الهدف   -

محطة توليد  الطاقة  بالرياح  
- املدة : 99 عام 

عشرة االف درهم   : رأس املال   -
 122 على  مقسمة   )10.000,00(
للحصة  درهم   122 بقيمة  حصة 

مدفوعة بالكامل ل مكتتبة كما يلي:
 ENEL GREEN POWER شركة -

MOROCCO مالكة 99 حصة 
- السيدة بالال كريستينا ريفيرلس 

بيريز مالكة وحصة لاحدة 
ملدة  الشركة  تسيير   : التسيير   -

ثالثة سنوات من طرف :
• السيد انريكي ماتياس كوريوالنو 
بونس دي ليون اثريا، شيلي او نسية 
ل املزداد في )) يونيو 1969 ل اوحامل 

F32582287 و واز السفر رقم
مغربي  التاقي،  محمد  السيد   •
او نسية ل املزداد في 12 فبراير 1986 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحامل   ،

F379843
 تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 15 يونيو ))2) تحت عدد 7733)8.

625I

FLASH ECONOMIE

AVANCIUM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AVANCIUM شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

مريم الشقة 12 عمارة ج شارع 

حسن ) اكدال - 12222 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVANCIUM

غرض الشركة بإيجاز : تكنولوجيا 

لاألعمال  لاألتمتة  املعلومات 

الكهربائية.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مريم الشقة 12 عمارة ج شارع حسن 

) اكدال - 12222 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحمان امزال  :  522 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

امزال   الرحمان  عبد  السيد 

نابولي،  زنقة  مكرر،   99 عنوانه)ا( 

الرباط    12222 الرباط  حي املحيط، 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة بثينة موسيك عنوانه)ا( 

سال  اقامة  سين  عمارة   13 الشقة 

تابريكت 11222  الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 5829.

626I

ADERJ MINING COMPANY

ADERJ MINING COMPANY

إعالن متعدد القرارات

ADERJ MINING COMPANY

 BD. LALLA YACOUT & RUE

 ARAAR IMM. 9, RES. GALIS,

 4EME ETAGE, APPT. 17 ،

2222)، الدار البيضاء املغرب

 ADERJ MINING COMPANY

«شركة حات املسؤللية املحدلدة»

لعنوان مقرها االجتماعي: شارع لال 

ياقوت ل زنقة العرعار عمارة 9 إقامة 

غاليس الطابق 4 شقة 17 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.486587

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تس يل لاملوافقة على بيع 72) سهم 

لالسيد  إلياس  اجرلد  السيد  بين 

لاملوافقة  تس يل   - وحسن.  اجرلد 

على بيع 32) سهم بين السيد اجرلد 

 CARRIERE AL YOSR إلياس لشركة

شركة حات مسؤللية محدلدة.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 172 بيع  على  لاملوافقة  تس يل 
سهم بين السيد الداوحيان مصطفى 
لشركة CARRIERE AL YOSR شركة 

حات مسؤللية محدلدة.
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة السيد  اجرلد إلياس 

كمسير للشركة. 
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 
اجرلد  لالسيد  الكميلي  املهدي 

وحسن.
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأس املال الشركة في مبلغ 
100.000,00 درهم. لهي مقسمة إلى 
ألف )1222( سهم بقيمة 122 درهم 
للسهم من نفس الفئة مكتتبة كلها 

لمدفوعة بالكامل.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  
لبالتالي ، لمقابل املساهمات املذكورة 
اوحصص  تخصيص  يتم   ، أعاله 
 CARRIERE AL للشركاء  التالية 
مسؤللية  حات  شركة   :  -  YOSR
نقًدا  لتساهم  سهم   422 محدلدة 
 - درهم.   42.222 بمبلغ  الشركة  في 
سهم   (72 وحسن   اجرلد  السيد 
بمبلغ  الشركة  في  نقًدا  يساهم  ل 
السيد الداوحيان   - درهم.    (7.222
مصطفى332  سهم ل يساهم نقًدا في 

الشركة بمبلغ 33.222  درهم.
على  ينص  الذي   :15.1 رقم  بند 
مايلي: السيد املهدي الكميلي ، مغربي 
 28/2(/1986 او نسية من مواليد 
ببرشيد ، حامل للبطاقة الوطنية رقم 
 7 الساكن ببرشيد,    ،  WA14155(
تجزئة ألالد حريز شارع عقبة بن نافع 
تم تعيينه مسيرا   - حي الهدى برشيد 
-السيد  محددة.  غير  ملدة  للشركة 
او نسية  مغربي   ، وحسن  اجرلد 
ببوحنيب   28/26/1972 مواليد  من 
حامل للبطاقة الوطنية  الراشيدية، 
بحدائق  الساكن   ،  JB8((78 رقم 
بوسكورة   9 رقم  فيال  بوسكورة 
للشركة  مسيرا  تعيينه  تم  البيضاء 

ملدة غير محددة.
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على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

سوف تلتزم الشركة بشكل  مايلي:   

صحيح في جميع األعمال املتعلقة بها 

للسيد  املشترك  التوقيع  خالل  من 

اجرلد  لالسيد  الكميلي  املهدي 

وحسن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 7321)8.

627I

مستأمنة مكتب حسابات بوفياك

كيدس سبايس امل د    *ك.س.م*   

      KIDS SPACE AL MAJD     
KSAM

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة مكتب حسابات بوفياك

125 شارع اوحسن الثاني الدريوش 

الدريوش، 52))6، الدريوش املغرب

كيدس سبايس امل د    *ك.س.م*        

     KIDS SPACE AL MAJD

KSAM** شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهناء رقم 3)1  الدريوش 52))6 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

475

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   1(

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كيدس 

 KIDS        *سبايس امل د    *ك.س.م

.*SPACE AL MAJD     *KSAM

حضانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األطفال.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6((52 الدريوش    1(3 رقم  الهناء 

الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيدة امل يدي مريم 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة امل يدي مريم عنوانه)ا( 

 6((52 ) الدريوش  حي األمل الغربي 

الدريوش املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيدة امل يدي مريم عنوانه)ا( 

 6((52 ) الدريوش  حي األمل الغربي 

الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

24 ماي  االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 

))2) تحت رقم 58.

628I

CABINET CONIF SARL AU

IRIS GARDEN PRIVEE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

IRIS GARDEN PRIVEE شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة  

إدري�سي رقم 3 رياض سالم الطابق 

السفلي - 8822) املحمدية املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

31227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   24
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IRIS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GARDEN PRIVEE
معالم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)تشغيل مؤسسة  او ذب أل الترفيه 

مستقرة(.
تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  رياض سالم   3 إدري�سي رقم 

السفلي - 8822) املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : الطالبي  السيدة أسماء 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
الطالبي عنوانه)ا(  السيدة أسماء 
تجزئة ماصميد 4 زنقة او احض رقم 

14 8822) املحمدية املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الطالبي عنوانه)ا(  السيدة أسماء 
تجزئة ماصميد 4 زنقة او احض رقم 

14 8822) املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 1361.
629I

TEMESNA SARL

OLD BOUATAL BATIMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

رفع رأسمال الشركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 OLD BOUATAL BATIMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي حي سيدي 
بوعبيد زنقة سيدي مخلوف الرقم 
11 الطابق االلل - 6222) سطات 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.(757

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم رفع   (2(( يوليوز   21 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره «92.222 
إلى  درهم»   12.222» أي من  درهم» 
«122.222 درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أل عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات  بتاريخ 25 يوليوز 

))2) تحت رقم ))/569.

612I

chrono services

CHEF  BISTROT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

chrono services
45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

6122)، برشيد املغرب
CHEF  BISTROT شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي 

شارع محمد اوخامس زنقة او زائر 
اقامة سهيل - 6122) برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.15335

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( أبريل   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سفيان  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية من  حصة   422 اوحريري 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
رضوان العثماني الصقلي بتاريخ  )ة( 

32 ماي ))2).
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الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   622 شراط 
السيد  لفائدة   حصة   1.222 أصل 
رضوان العثماني الصقلي بتاريخ  )ة( 

32 ماي ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   14 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

))2) تحت رقم 724.
611I

UNION BEST SOLUTIONS

BOUY BUILD
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

BOUY BUILD شركة حات 
املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
زينيت لألعمال زنقة مسلم تجزئة 
بوكار الطابق 3 شقة رقم 14 باب 
دكالة  - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7(51
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   16
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOUY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILD
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املتنوعة لأشغال البناء
تقديم اوخدمات 

لاملعدات  البناء  مواد  في  التجارة 
لاللوازم.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة  مسلم  زنقة  لألعمال  زينيت 
باب   14 رقم  شقة   3 الطابق  بوكار 

دكالة  - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس لرزازي :  652 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد لليد بنشواي :  352 حصة 
بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لرزازي  يونس  السيد 
تجزئة لرزازي رقم 4 تاركة املصمودي  

42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  بنشواي  لليد  السيد 
 ( رقم   1( عمارة  الشباني  عرصة 
 42222 شارع األمير موالي عبد هللا  

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لرزازي  يونس  السيد 
تجزئة لرزازي رقم 4 تاركة املصمودي  

42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  بنشواي  لليد  السيد 
 ( رقم   1( عمارة  الشباني  عرصة 
 42222 شارع األمير موالي عبد هللا  

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم )13763.
61(I

ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس» ش.ح.م.م

SAGANO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية «مكتب الدراسات كنتوس» 
ش.ح.م.م

13، زنقة لاد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 12292، الرباط املغرب
SAGANO شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي يعقوب 
املنصور، حي املنزه، 175، الطابق 
االر�سي، الباب االلسط. - 2)121 

الرباط املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

161625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (3

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAGANO

تاجر   -  1  : غرض الشركة بإيجاز 

 -  3 التجارة.   -  ( ات اوحاسوب.  ُمِعدَّ

استيراد لتصدير.

يعقوب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،175 املنزه،  حي  املنصور، 

 121(2  - االلسط.  الباب  االر�سي، 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد خليد البومليلي 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد خليد البومليلي عنوانه)ا( 

عمارة  إقامة عمر1،  تجزئة الوفاق، 

)1، الشقة 3، تمارة. 212)1 الرباط 

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد خليد البومليلي عنوانه)ا( 

عمارة  إقامة عمر1،  تجزئة الوفاق، 

)1، الشقة 3، تمارة. 212)1 الرباط 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم )638)1.

613I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

STE COSTVICE
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV GHANDI  CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE COSTVICE شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5)15 

رقم 25 حي السالم أكادير - 82222 

أكادير املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5(239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (8

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSTVICE

: التصميم  غرض الشركة بإيجاز 

ل التحليل ل البرمجة في املعلوميات.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - أكادير  حي السالم   25 رقم   15(5

82222 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام مجان :  522 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد محمد زبولي 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زبولي  محمد  السيد 

كندا . . كندا.
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عنوانه)ا(  مجان  هشام  السيد 

حدائق  اقامة   69 عمارة   21 شقة 

 82222 أكادير  املحمدي  سوس حي 

أكادير املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زبولي  محمد  السيد 

كندا . . كندا

عنوانه)ا(  مجان  هشام  السيد 

حدائق  اقامة   69 عمارة   21 شقة 

 82222 أكادير  املحمدي  سوس حي 

أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 111461.

614I

KISSAN CONSULTING   

MCLINIC PRO
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KISSAN CONSULTING

 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،

2222)، الدار البيضاء املغرب

MCLINIC PRO  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع 

اللة ياقوت زالية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم )6 مركز الرياض  

- 2292) الدار البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1(6169

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أبريل ))2) تم  تحويل  

من  للشركة  اوحالي  االجتماعي  املقر 

زالية مصطفى  ياقوت  شارع اللة   »

مركز   6( املعاني الطابق الثاني رقم 

البيضاء   الدار   (2292  - الرياض  

 ،1 املبنى  منطقة  «الى  إلى  املغرب» 

 42152  - امكلينيك،   املنارة،  شارع 

مراكش.  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 136522.

615I

ALLEGEANCE CONSULTING

ISMOH SERVICES SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 

ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب

ISMOH SERVICES SARL شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

للي العهد رقم 165 - 92222 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.78223

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   14 املؤرخ في 

شركة   ISMOH SERVICES SARL

مبلغ  املحدلدة  املسؤللية  حات 

لعنوان  درهم   122.222 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي شارع للي العهد رقم 

طنجة املغرب نتيجة   92222  -  165

النخفاض رقم املعامالت ..

ل عين:

بولعوالي   اسماعيل    السيد)ة( 

شارع   3 او يراري  حي  عنوانه)ا(  ل 

 92222   43 رقم  املسافر  عائشة 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

شارع  لفي   (2(( يونيو   14 بتاريخ 

- 92222 طنجة   165 للي العهد رقم 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55623).

616I

SAGASUD

L5 AYACH TRANS GROUPE
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 L5 AYACH TRANS GROUPE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 23 
رقم 37 حي موالي رشيد الشطر 
الثالث العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
4(3(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (9
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L5  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYACH TRANS GROUPE
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق بنقل  لنقل البضائع  وحساب 
تجارة   ، العامة  اشغال  الغير، 

عامة،استراد لتصدير.
بلوك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
37 حي موالي رشيد الشطر  23 رقم 
العيون   72222  - العيون  الثالث 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.222   : عياش  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عياش  ليلى  السيدة 
حي موالي رشيد   37 رقم   23 بلوك 
 72222 العيون  الثالث  الشطر 

العيون املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عياش  ليلى  السيدة 
حي موالي رشيد   37 رقم   23 بلوك 
 72222 العيون  الثالث  الشطر 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   32 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

))2) تحت رقم ))2)/217).

617I

التهامي السالمي

يودس دفونس
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

32222، فاس املغرب
يودس دفونس شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم  

75 التجزئة امان بن سودة فاس - 
32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.663(1
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   29 املؤرخ في 
يودس دفونس شركة حات املسؤللية 
 122.222 رأسمالها  مبلغ  املحدلدة 
اإلجتماعي  مقرها  لعنوان  درهم 
سودة  بن  امان  التجزئة   75 رقم  
فاس املغرب نتيجة   32222  - فاس 

الملنافسة لانعدام السيولة املالية .
ل عين:

جايجا ل  يوسف    بن   السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة 35 رقم 12 حي الفتح 
املغرب  خنيفرة    32222 خنيفرة  

كمصفي )ة( للشركة.
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ل  القلعي   ادريس    السيد)ة( 

عنوانه)ا( 9 زنقة جبل عوام النرجس 

د فاس 32222 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

 75 لفي رقم    (2(( يونيو   29 بتاريخ 

 - فاس  سودة  بن  امان  التجزئة 

32222 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم ))2/)87).

618I

FINAUDIT

DERMAPHARM
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

DERMAPHARM شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع حي 

افريقا رقم 4) رقم 52 الدار البيضاء 

- 2454) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.319185

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم   (2(( يونيو   (9 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   1.522.222»

«1.222.222 درهم» إلى «522.222.) 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار ل 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 831253.

619I

MCG

فيال أوركيديا
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
فيال ألركيديا شركة حات املسؤللية 

املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة )1، الشقة 
5، سين - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (4
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فيال   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ألركيديا.
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخصصة  العقارات  لتشغيل  لبيع 

للنشاط السياحي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عالل الفا�سي، العمارة )1، الشقة 5، 

سين - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
122 حصة    : السيد دراكو مارك 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 122   : رلبيرطو  دراكو  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
السيد بورللي أندريا :  122 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .
 122   : ألبيرطو  بورللي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيد طازارطيس أنطونيو لودجي 

درهم   122 بقيمة  حصة   122   :

للحصة .

 122   : السيد بريني إالردل ماريانو 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : ماسيمو  ميدري  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : ألبيرطو  نوبيلي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : بيرلويدجي  نوبيلي  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

 122   : فرانكو  باسكوينو  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

فيا  السيد دراكو مارك عنوانه)ا( 

دي كاطانيو 8122) نوفارا إطاليا.

عنوانه)ا(  رلبيرطو  دراكو  السيد 

فيا كانوبيو 8122) نوفارا إطاليا.

السيد بورللي أندريا عنوانه)ا( فيا 

كاسطاناري 8246) مينا إطاليا.

عنوانه)ا(  ألبيرطو  بورللي  السيد 

)) بيرهام سيليسانت ٍدل أن أر لندن 

إنجلترا.

السيد طازارطيس أنطونيو لودجي 

 (2149 عنوانه)ا( كورسو سامبيوني 

ميالنو إطاليا.

ماريانو  إالردل  بريني  السيد 

عنوانه)ا( فيا ألكسيليا 55246 مارينا 

إطاليا.

السيد ميدري ماسيمو عنوانه)ا( 

فيا تيراتي 1)21) ميالنو إطاليا.

عنوانه)ا(  ألبيرطو  نوبيلي  السيد 

بوركومانيرل   (82(1 مانتيرلزا  فيا 

إطاليا.

السيد نوبيلي بيرلويدجي عنوانه)ا( 

فيكولو دي براتي 1)82) بوركومانيرل 

إطاليا.

السيد باسكوينو فرانكو عنوانه)ا( 

 (8122 بيساطي   بريفاطا  سترادا 

نوفارا إطاليا.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد باسكوينو فرانكو عنوانه)ا( 

 (8122 بيساطي   بريفاطا  سترادا 

نوفارا إطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137741.

6(2I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

PROMIC SARL

شركة حات املسؤللية املحدلدة

تفويت حصص

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 9(2

 N°1 CYM RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

PROMIC SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

 B P 779 أيت موحا أل علي ألمن

الراشدية - 222)5 الراشدية 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 

.1((37

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( مارس   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة(  محمد  بسالم  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   322

322 حصة لفائدة  السيد )ة( بوبكر 

مر�سي بتاريخ 32 مارس ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم ))2)/712.

6(1I
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE

PROMIC SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة
CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 AVENUE DES FARS APPT 9(2
 N°1 CYM RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
PROMIC SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
 B P 779 أيت موحا أل علي ألمن
الراشدية - 222)5 الراشدية 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.1((37

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( مارس   32 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( مر�سي  

مصطفى كمسير لحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 
مارس ))2) تحت رقم  ))2)/712 .

6((I

BOUKHRIS &ASSOCIES

UMAN GESTION
تأسيس شركة املساهمة

UMAN GESTION
شركة مساهمة مبسطة

رأسمالها 222.222.) درهم
مقرها االجتماعي: إقامة سعد )، 
عمارة 3، الشقة 15، هرهورة تمارة

س ل تجاري تمارة 136735
 R.C. N° 136735 – IF

 N° 28000842 – ICE N°
22324728(222215

 18 بموجب عقد عرفي املؤرخ في 
النظام  تأسيس  تم   ،(2(( فبراير 
مبسطة  مساهمة  لشركة  األسا�سي 

باوخصائص التالية:
 UMAN  : الشركة  اسم   )1

.GESTION

)( شكل الشركة : شركة مساهمة 

مبسطة

إقامة سعد   : املقر االجتماعي   )3

)، عمارة 3 الشقة 15هرهورة، تمارة

 4( غرض الشركة: 

لتقديم  لاملشورة  املساعدة 

الشركات  لصاوح  اإلدارية  اوخدمات 

أل الكيانات القانونية حات األنشطة 

الطبية  املتعلقة بامل االت الصحية، 

لاملستشفيات؛

بصورة  لاوحيازة،  االكتتاب 

لاملشاركات  مباشرة،  غير  أل  مباشرة 

أقلية أل أغلبية في أي شركة أل كيان 

لاستشفائي  طبي  نشاط  له  قانوني 

بمجال  عموما  ليتصل  لصحي، 

الصحة؛

معامالت  أي  عام،  لبشكل 

أل  قانونية  أل  تجارية،  أل  صناعية، 

قد  مالية أل منقولة أل غير منقولة، 

تكون لها صلة مباشرة أل غير مباشرة 

بغرض الشركة أل أي غرض مماثل أل 

حي صلة أل قد تحبذ تمديدها.

5( املدة: 99 سنة. 
6( رأسمال: رأسمال محدد في مبلغ 

درهم(،   (.222.222( درهم  مليوني 

 ((2.222( موزعة على عشرين ألف 

سهم بقيمة اسمية قدرها مئة درهم 

نفس  من  منها  لكل  درهم(   122(

مكتتبة،  بالكامل  هي  لالتي  الدرجة 

محررة مرقمة لممنوحة كالتالي:

 VIA A لهو شركة    -  شريك فئة 

SANAE PARTNERSاملمثلة من قبل 

شركة FHCH: 12.(22 سهم.

 BG لهو شركة   B شريك فئة    -  

HEALTH : 9.822 سهم.

7( الشركاء: 

 VIA SANAE شركة     -

شركة  قبل  من  PARTNERSاملمثلة 

FHCH

 BG HEALTH شركة -

 VIA SANAE شركة  الرئيس:   )8

قبل  من  املمثلة   PARTNERS

 FABRICE هاردلين  فابريس  السيد 

.HARDOUIN

الس ل  في  الشركة  تس يل  تم 

يونيو   25 بتاريخ  بتمارة  التجاري 

))2) تحت الرقم التالي 136.735

بالس ل  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

عدد  تحت   (2(( يونيو   25 بتاريخ 

.848(
ملخص قصد النشر

6(3I

secotrages snc

 STE KARMA DE

REVETEMENT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

قفل التصفية

secotrages snc

رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 

لجه عرلس مكناس ، 52222، 

مكناس املغرب

 STE KARMA DE REVETEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

118 تجزئة العراي�سي II  البساتين  - 

2)522 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

.18957

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 يوليوز ))2) تقرر حل 

 STE KARMA DE REVETEMENT

شركة حات املسؤللية املحدلدة مبلغ 

لعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 

تجزئة   118 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

 522(2  - البساتين     II العراي�سي 

مكناس املغرب نتيجة لركود االشغال 

ل عين:

السيد)ة( سعيد  كرمة ل عنوانه)ا( 

 522(2 املنزه  ديجيني  زنقة   ((6

مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 

رقم  لفي   (2(( يوليوز   25 بتاريخ 

 - II  البساتين   118 تجزئة العراي�سي 

2)522 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 529.

6(4I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

CAFE MATCH SALMA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة البال عمارة 11س شارع 
لاد تانسيفت ، 11222، سال املغرب

CAFE MATCH SALMA شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

راحة البال عمارة 1 متجر 3 طريق 
مهدية سال - 11152 سال املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.(3277
بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(1 شتنبر   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   522 العزلزي  املنصوري 
حصة   1.222 أصل  من  اجتماعية 
لفائدة  السيد )ة( سلمى عماد بتاريخ 

7) شتنبر 1)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   25 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

))2) تحت رقم 13)39.

6(5I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

IMANE AUTO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة البال عمارة 11س شارع 
لاد تانسيفت ، 11222، سال املغرب

 IMANE AUTO
شركة حات مسؤللية محدلدة
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 حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

3 الطابق السفلي املنطقة الصناعية 
الصبيحي طريق القنيطرة سال - 

11162 سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.14553

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يونيو   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنقاسم  منار  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.822
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (7.222
عبد اوحميد  بنمونة بتاريخ 26 يونيو 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

))2) تحت رقم 44)39.
6(6I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

CAFE PAPRIKA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة البال عمارة 11س شارع 
لاد تانسيفت ، 11222، سال املغرب

CAFE PAPRIKA شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط 

رقم 71 زنقة باتريس ملومبا - 12222 
الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.48537

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( ماي   31 في  املؤرخ 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

  CAFE PAPRIKA الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأسمالها  مبلغ 

الرباط  اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
رقم 71 زنقة باتريس ملومبا - 12222 

املنافسة   : ل  نتيجة  املغرب  الرباط 

القوية.

الرباط  التصفية ب  ل حدد مقر 
رقم 71 زنقة باتريس ملومبا - 12222 

الرباط املغرب. 

ل عين:

السيد)ة( نزار   عرارة ل عنوانه)ا( 
باتريس ملومبا  زنقة   71 الرباط رقم 

الرباط املغرب   12222  4 شقة رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتاريخ  التجارية بالرباط  

))2) تحت رقم 6313)1.

6(7I

ATAWHID HOLDING

اوتوموتيڤ سيف ڴالص
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

AUTOMOTIVE SAFE GLASS

 1er ETAGE BUREAU 4 QI SIDI

 GHANEM N°111 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

التوموتيڤ سيف ڴالص شركة 

حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األلل مكتب رقم 4 الحي الصناعي 

سيدي غانم رقم 111  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7(29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   25

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

التوموتيڤ سيف ڴالص.

معاو ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، لتعبئة جميع املواد اوخام للزجاج 

لخاصة زجاج السيارات لاملباني.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصناعي  الحي   4 رقم  مكتب  األلل 
 42222  -   111 رقم  غانم  سيدي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة التوحيد هولدينڴ : 922 

بقيمة 122 درهم.
 122  : الش عي  سعد  السيد 

بقيمة 122 درهم.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :
هولدينڴ  التوحيد  الشركة 
 ( طابق األلل مكتب رقم  عنوانه)ا( 
الحي الصناعي سيدي غانم رقم 111  

42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  الش عي  سعد  السيد 
حي  ليمون  فيال  علي  اإلمام  شارع 

الشتوي  42222 مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الش عي  سعد  السيد 
حي  ليمون  فيال  علي  اإلمام  شارع 

الشتوي 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 7522.

6(8I

secotrages snc

STE ISPATRA SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة
secotrages snc

رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 
لجه عرلس مكناس ، 52222، 

مكناس املغرب
STE ISPATRA SARL شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 1227 
ديور اجداد سيدي بابا  - 52242 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.35487

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( يوليوز   14 في  املؤرخ 
حل شركة حات املسؤللية املحدلدة 
STE ISPATRA SARL  مبلغ رأسمالها 
مقرها  لعنوان  درهم   122.222
اإلجتماعي 1227 ديور اجداد سيدي 
52242 مكناس املغرب نتيجة  بابا  - 
الشركة  اهداف  تحقيق  عدم   : ل 

-عدم اوحصول على الزبناء.
 1227 ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
 52242  - بابا   اجداد سيدي  ديور 

مكناس املغرب. 
ل عين:

ل  بلخياالت  اوحسان   السيد)ة( 
1227 ديور اجداد سيدي  عنوانه)ا( 
بابا  52242 مكناس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 
 1227  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

ديور اجداد سيدي بابا مكناس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 526.
6(9I

secotrages snc

 STE S.F HYDROCARBURES
MEKNES

إعالن متعدد القرارات

secotrages snc
رقم ) زنقة ادريس الياموري بالعربي 

لجه عرلس مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب

 STE S.F HYDROCARBURES
MEKNES   «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة حات الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: جماعة 
ايت حرزهللا دلار بني مطير رقم 47 
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عين تالجطات اوحاجب - 51122 
اوحاحب املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.52471
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد انس بوشطيطة 1222 

حصة اجتماعية للسيد علي عبيبي
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  
بوشطيطة  انس  السيد  استقالة 
كمسير للشركة ل تعيين السيد علي 

عبيبي كمسير لحيد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  
االسا�سي  القانون  لتحيين  اعادة 

للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
تم تعديل مقتضيات النظام  مايلي:  
من  ل14   -7  6 التالية   االسا�سي 

القانون االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمكناس  

))2) تحت رقم 634).
632I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

ALTIDO SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
)6 تجزئة الضالي 1 - املحاميد 

- مراكش مراكش، 42222، 
MARRAKECH MAROC

ALTIDO SARL شركة حات 
املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(
لعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
21 رقم 166 سعادة ) زداغية  - 

42172 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.55429

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يونيو   24 املؤرخ في 
املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ALTIDO SARL
مقرها  لعنوان  درهم   72.222
 166 رقم   21 رقم  محل  اإلجتماعي 
مراكش   42172  - زداغية    ( سعادة 
التراجع في نشاط   : املغرب نتيجة ل 

الشركة ل عدم تحقيق االرباح.
محل  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 
رقم 21 رقم 166 سعادة ) زداغية  - 

42172 مراكش املغرب. 
ل عين:

ل  اليوسفي  مليكة    السيد)ة( 
زياد  بن  زنقة طارق  زالية  عنوانه)ا( 
شقة  را�سي  اقامة  سوريا  زنقة  ل 
املغرب  مراكش   42222 جليز   13

كمصفي )ة( للشركة.
اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 
تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 
العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: فيال 166حي العزلزية مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 9)1377.
631I

مكتب معيشة للحسابات ل األستشارات او بائية

 ANOUAR EL OIRDI
IMMOBILIER

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات ل 
األستشارات او بائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 
سليمان ، 22)14، سيدي سليمان 

املغرب
 ANOUAR EL OIRDI

IMMOBILIER شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
3 اقامة الياسمن 5) شارع يعقوب 
املنصور  - 14222 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

65949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ANOUAR EL OIRDI  :

.IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع   (5 الياسمن  اقامة   3 رقم 

يعقوب املنصور  - 14222 القنيطرة 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : الوردي   انوار  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوردي   انوار  السيد 

22)14 سيدي  دلار الزيانية بومعيز  

سليمان املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الوردي   انوار  السيد 

22)14 سيدي  دلار الزيانية بومعيز  

سليمان املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

63(I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

EXPORT UP MOROCCO
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 BLOC B  N 16 APP RDC

 ZERKTOUNI MEDIOUNA

 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC

EXPORT UP MOROCCO  شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة الزر مكتب رقم 11 ب 

البيضاء - 2142) البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.366697

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   (2(( فبراير   15 في  املؤرخ 

حات مسؤللية محدلدة  حل شركة 

 EXPORT الوحيد  الشريك  حات 

رأسمالها  مبلغ     UP MOROCCO

مقرها  لعنوان  درهم   12.222

اإلجتماعي 131 شارع انفا اقامة الزر 

 (2142  - 11 ب البيضاء  مكتب رقم 

البيضاء املغرب نتيجة ل : لم احصل 

على اي طلبية ل تداعيات لباء كرلنة.

ل حدد مقر التصفية ب البيضاء 

74 شارع اميل زلال بيلفدير - 2142) 

البيضاء املغرب. 

ل عين:

ل  شهاب  العراقي   السيد)ة( 

اميل  شارع   74 البيضاء  عنوانه)ا( 

زلال بيلفدير )228) البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

اوحدلد  اإلقتضاء  لعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفرلضة 

تبليغ  محل  ل  املخابرة  محل  لهم 

العقود ل الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

البيضاء 74 شارع اميل زلال بيلفدير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس ))2) تحت رقم 7)8169.

633I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

KASBAH ALWAN
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ل عبد 

الكريم اوخطابي،عمارة مركز أعمال 

جليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

1) ، 42222، مراكش املغرب

KASBAH ALWAN  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي تجـزئـة 

جــنان تـــاركـة رقــم 5  - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(7367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KASBAH ALWAN

ل  تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استغالل دلر الــضــيــافــة..

تجـزئـة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

جــنان تـــاركـة رقــم 5  - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 51   : مارتي   فرانسين  السيدة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

49 حصة    : السيد حميد جندار 
بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

السيدة فرانسين مارتي  عنوانه)ا( 
 42222 تجزئة جنان تاركة تاركة    5

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  جندار  حميد  السيد 
قصبة   5 تجزئة حدائق تاركة الرقم 
 42222 مراكش  تاركة  سكينة 

مراكش املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جندار  حميد  السيد 
قصبة   5 تجزئة حدائق تاركة الرقم 
 42222 مراكش  تاركة  سكينة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 137715.
634I

اوحموتي كريم محاسب

 BOULANGERIE PATISSERIE
PAIN DE COMPAGNE

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

اوحموتي كريم محاسب
شارع اوخرطوم رقم 51 الناظور ، 

222)6، الناظور املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE

PAIN DE COMPAGNE شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي : 67 شارع 

طنجة - 222)6 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
.8937

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( ماي   (2 في  املؤرخ 
 BOULANGERIE PATISSERIE
PAIN DE COMPAGNE شركة حات 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 12.222 درهم 

شارع   67 اإلجتماعي  مقرها  لعنوان 
املغرب  الناظور   6(222  - طنجة 

نتيجة وحل مسبق للشركة.
ل عين:

ل  او طاري  احمد   السيد)ة( 
 6(222 طنجة  حي   67 عنوانه)ا( 
الناظور املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ل قد تم انعقاد او معية اوختامية 
شارع   67 لفي   (2(( ماي   (2 بتاريخ 

املسيرة  - 222)6 الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يونيو 

))2) تحت رقم 1261.

635I

CMA GESTION

JKAGENCY
إعالن متعدد القرارات

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JKAGENCY «شركة حات املسؤللية 

املحدلدة»
لعنوان مقرها االجتماعي: الشقة 
رقم 2) اقامة الفردلس 197-194 
شارع محمد البقال جليز - - مراكش 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 
.64691

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   (3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :21 رقم  قرار 
كريم  السيد  استقالة  قبول  مايلي: 
ثاني  كمسير  منصبه  من  او ازللي 

للشركة
على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 
استمرار السيد جوردن جاك  مايلي: 
لوسيان غوجي بصفته املسير الوحيد 

للشركة
لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 7676.

636I

زلبير بوتغماس

STE NOUALI
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زلبير بوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

STE NOUALI شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي 4 تجزئة 

بستانة حي الرشاد تازة  - 35222 

تازة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

6617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUALI

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوجات الغدائية.

تجزئة   4  : عنوان املقر االجتماعي 

بستانة حي الرشاد تازة  - 35222 تازة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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النوالي  الوهاب  عبد  السيد 

درهم   122 بقيمة  حصة   1.222   :

للحصة .

 : النوالي  الوهاب  عبد  السيد   

1222 بقيمة 122 درهم.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لصفات لمواطن الشركاء :

النوالي  الوهاب  عبد  السيد 

عنوانه)ا( 4 تجزئة بستانة حي الرشاد 

تازة  35222 تازة  املغرب .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

النوالي  الوهاب  عبد  السيد 

عنوانه)ا( 4 تجزئة بستانة حي الرشاد 

تازة  35222 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

))2) تحت رقم 337.

637I

THK CONSULTING

CENTRE ALPHA GERMANY
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue Ghassan kanafani

 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC

 CENTRE ALPHA GERMANY

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي  اقامة 

مكاتب الربيع مكتب رقم 6 الطابق 

األلل الكائن بزالية زنقة عبد اوخالق 

طريس لزنقة ابراهيم الرلداني م.ج  

- 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (7

املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE ALPHA GERMANY

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغات- درلس الدعم لالتقويم.

اقامة    : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   6 مكاتب الربيع مكتب رقم 

األلل الكائن بزالية زنقة عبد اوخالق 

طريس لزنقة ابراهيم الرلداني م.ج  - 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 52   : السيد عبد العزيز وخشاف 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

السيدة أمال طال�سي :  52 حصة 

بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

وخشاف  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا( رقم 144 زنقة 3 حي التازي 

فاس   32222 فاس   لاد  املرجة 

املغرب.

عنوانه)ا(  طال�سي  أمال  السيدة 

العليا   زلاغة  حي  د  بلوك   (3 رقم 

32222 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

وخشاف  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا( رقم 144 زنقة 3 حي التازي 

املرجة لاد فاس  32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3773.

638I

AUDEXO CONSEIL  

 GLOBAL CONTROL
SYSTEMS

Par Abréviation : GCS 

شركة حات مسؤللية محدلدة

 حات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL

61) شارع عبد املومن إقامة أمل 

الطابق 1 رقم ) ، )224)، الدار 

البيضاء املغرب

 GLOBAL CONTROL SYSTEMS

Par Abréviation : GCS شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي دار برادة 

الحي الصناعي بوسكورة - )718) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

548635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   29

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GLOBAL CONTROL SYSTEMS

.Par Abréviation : GCS

األنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

في  لالتحكم  األمن  بأنظمة  املتعلقة 

الوصول.

: دار برادة  عنوان املقر االجتماعي 

 (718(  - بوسكورة  الصناعي  الحي 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : احمد   كسم  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد   كسم  السيد 
 4 رقم  تدارت  طريق  ليلى  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2152 كاليفورنيا 

املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد   كسم  السيد 
 4 رقم  تدارت  طريق  ليلى  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2152 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو ))2) تحت رقم 649)).

639I

CMA GESTION

CMBIANCA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أل شعار 

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CMBIANCA «شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: 77 درب 
القا�سي أزبزت املدينة - - مراكش 

املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أل شعار»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.46465
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تقرر   (2(( يونيو   (( في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة لهو:
RIAD ALLOUNE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بمراكش  

))2) تحت رقم 7673.

642I
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masma consulting

  CEI PARTHNERS
سوئي بارتنرز

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

masma consulting

 av hassan 1er ، 12000، 5

temara MAROC

CEI PARTHNERS  سوئي بارتنرز 

شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 9 عمارة 6 مشرلع جواهر تمارة 

شارع اوحسن الثاني تمارة - 222)1 

تمارة املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

136775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   21

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CEI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

PARTHNERS  سوئي بارتنرز.

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في التسيير.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

6 مشرلع جواهر تمارة  9 عمارة  رقم 

 1(222  - شارع اوحسن الثاني تمارة 

تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : ألرحمة  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ألرحمة  أحمد  السيد 
شاع   32 شقة   ( ألريس   14 قطاع 
  12122 الرباط  الرياض  الزيتونحي 

الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ألرحمة  أحمد  السيد 
شاع   32 شقة   ( ألريس   14 قطاع 
  12122 الرباط  الرياض  الزيتونحي 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

))2) تحت رقم 4)14.
641I

MABANI WA KHADAMAT

MABANI WA KHADAMAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تأسيس شركة

MABANI WA KHADAMAT
شارع يوسف ابن تاشفين زنقة 

رشيد رضا إقامة الشالية الرقم 1) 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 MABANI WA KHADAMAT
شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين زنقة رشيد رضا 
إقامة الشالية الرقم 1) طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات املسؤللية 

املحدلدة 
رقم التقييد في الس ل التجاري : 

1(8841
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( أبريل   (6
املسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

املحدلدة باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤللية املحدلدة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MABANI WA KHADAMAT
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتأجير لشراء لبيع العقارات

لاألعمال  العقارات  صيانة 
املتنوعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يوسف ابن تاشفين زنقة رشيد رضا 
 - طنجة   (1 الرقم  الشالية  إقامة 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (52   : املغرب  صابر  الشركة 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .
حصة   (52   : السيد انوار يديني 

بقيمة 122 درهم للحصة .
لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املغرب  صابر  الشركة 
إقامة  األفغاني  الدين  جمال  زنقة 
األر�سي  الطابق  املريحة  السكنى 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
امل  السيد انوار يديني عنوانه)ا( 
م  ي  ح  املسيرة   186 رقم  اضافي   5

الرباط 12222 الرباط املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
امل  السيد انوار يديني عنوانه)ا( 
م  ي  ح  املسيرة   186 رقم  اضافي   5

الرباط 12222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55525).
64(I

Sayarh & Menjra

BOGART REAL ESTATE
إعالن متعدد القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 5(
20000، Casablanca Maroc

BOGART REAL ESTATE «شركة 
حات املسؤللية املحدلدة حات 

الشريك الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: )33، 
شارع ابراهيم الرلداني، الطابق 
5 الشقة 1)، عند فيفانديس 

اينفست، املعاريف، الدار البيضاء - 

2372) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.538617

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تم اتخاح   (2(( يونيو   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت %100 من حصص الشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 11)832.

643I

ALLEGEANCE CONSULTING

FILABAT SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 

ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب

FILABAT SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 

دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((729

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم اإلعالم   (2(( ماي   18 املؤرخ في 

ل  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

شتنبر   (7 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)2) بالشكل األتي :

  ، االدري�سي   محمد   السيد)ة( 

10,94 حصة .
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  ، االدري�سي   انس   السيد)ة( 

10,94 حصة .

  ، االدري�سي   حفصة   السيد)ة( 

5,47 حصة .

  ، االدري�سي   عائشة   السيد)ة( 

5,47 حصة .

السيد)ة( نعمة  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .

السيد)ة( كوثر  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .

السيد)ة( لفاء  لعرل�سي  ،  6,25 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55742).

644I

ALLEGEANCE CONSULTING

FILABAT SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 

ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب

FILABAT SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 

دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.((729

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   (2(( ماي   18 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

االدري�سي  محمد  كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55742).

645I

OSB CONSEIL

S2G TRANS SERVICE
شركة حات مسؤللية محدلدة

 حات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL

 APPT N°2 IMM KARAMI 123

 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR

MAROC

S(G TRANS SERVICE   شركة 

حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املنصور الدهبي رقم 9) حي الداخلة 

اكادير - 82222 اكادير املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

5(283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   26

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S(G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  TRANS SERVICE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وحساب الغير/إدارة عمليات 

اوخدمات/التجارة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املنصور الدهبي رقم 9) حي الداخلة 

اكادير - 82222 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد اوحق الغنيمي :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

الغنيمي  اوحق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي تليال الفرابي 23 رقم 64 

تكوين اكادير 82222 اكادير املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
الغنيمي  اوحق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي تليال الفرابي 23 رقم 64 

تكوين اكادير 82222 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  باكادير   التجارية 

))2) تحت رقم 111762.
646I

AL ISTICHARYA CONSULTING

HAMADIN SERVICES
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS N°48 (1

 1ER ETAGE  BENI MELLAL ،
23500، BENI MELLAL MAROC

HAMADIN SERVICES شركة حات 
مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي تجزئة جميلة رقم 5)  حي 
ايت اعمر قصبة تادلة  - )335) 

قصبة تادلة  املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
(147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   19
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMADIN SERVICES

لكيل     : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدير شركة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي    (5 السفلي تجزئة جميلة رقم 

 (335(  - تادلة   قصبة  اعمر  ايت 

قصبة تادلة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : السيد اخلف حمادين 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد اخلف حمادين  عنوانه)ا( 

ايت حبيبي تاكزيرت القصيبة  

)355) قصبة تادلة املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد اخلف حمادين  عنوانه)ا( 

القصيبة  تاكزيرت  حبيبي  ايت 

)355) قصبة تادلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

فبراير ))2) تحت رقم ))2)/38.

647I

ALLEGEANCE CONSULTING

SI AL ISTIKAMA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 

ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب

SI AL ISTIKAMA  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 

دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.18177
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بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تم اإلعالم   (2(( ماي   18 املؤرخ في 
ل  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
شتنبر   (7 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)2) بالشكل األتي :
  ، االدري�سي   محمد   السيد)ة( 

10,94 حصة .
  ، االدري�سي   انس   السيد)ة( 

10,94 حصة .
  ، االدري�سي   حفصة   السيد)ة( 

5,47 حصة .
  ، االدري�سي   عائشة   السيد)ة( 

5,47 حصة .
السيد)ة( نعمة  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .
السيد)ة( كوثر  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .
السيد)ة( لفاء  لعرل�سي  ،  6,25 

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم )5574).

648I

ALLEGEANCE CONSULTING

SI AL ISTIKAMA
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 
ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
SI AL ISTIKAMA  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 
دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.18177

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   (2(( ماي   18 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

االدري�سي  محمد  كمسير آخر.

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم )5574).

649I

ALLEGEANCE CONSULTING

 MADRASSAT SIDK

WALKITAB
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 

ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب

  MADRASSAT SIDK WALKITAB

شركة حات املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 

دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.42963

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم اإلعالم   (2(( ماي   18 املؤرخ في 

ل  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

شتنبر   (7 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)2) بالشكل األتي :

  ، االدري�سي   محمد   السيد)ة( 

10,94 حصة .

  ، االدري�سي   انس   السيد)ة( 

10,94 حصة .

  ، االدري�سي   حفصة   السيد)ة( 

5,47 حصة .

  ، االدري�سي   عائشة   السيد)ة( 

5,47 حصة .

السيد)ة( نعمة  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .

السيد)ة( كوثر  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .

السيد)ة( لفاء  لعرل�سي  ،  6,25 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55718).

652I

ALLEGEANCE CONSULTING

 MADRASSAT SIDK
WALKITAB

شركة حات املسؤللية املحدلدة
تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 
ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
  MADRASSAT SIDK WALKITAB

شركة حات املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 
دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في الس ل التجاري 
.42963(

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   (2(( ماي   18 في  املؤرخ 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

االدري�سي  محمد  كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم 55718).

651I

ALLEGEANCE CONSULTING

STE ISSAM SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

لفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 
ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
STE ISSAM SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة
لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 
دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.

لفاة شريك
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.14145

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تم اإلعالم   (2(( ماي   18 املؤرخ في 

ل  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

شتنبر   (7 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1)2) بالشكل األتي :

  ، االدري�سي   محمد   السيد)ة( 

10,94 حصة .

  ، االدري�سي   انس   السيد)ة( 

10,94 حصة .

  ، االدري�سي   حفصة   السيد)ة( 

5,47 حصة .

  ، االدري�سي   عائشة   السيد)ة( 

5,47 حصة .

السيد)ة( نعمة  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .

السيد)ة( كوثر  االدري�سي  ،  5,47 

حصة .

السيد)ة( لفاء  لعرل�سي  ،  6,25 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم )5571).

65(I

ALLEGEANCE CONSULTING

STE ISSAM SARL
شركة حات املسؤللية املحدلدة

تعيين مسير جديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 

ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب

STE ISSAM SARL  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة

لعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 

دالد الظاهري اقامة اوحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.14145
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بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تعيين  تم   (2(( ماي   18 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

االدري�سي  محمد  كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم )571)).
653I

ALLEGEANCE CONSULTING

STUDIO 22 SARL AU
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرلدني تقاطع شارع طانطان 
ل شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&52 

، 92222، طنجة املغرب
STUDIO 22 SARL AU  شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 
الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي  مساحة 
)1 متر مربع في خليج طنجة ماالباطا 
مبنى رقم 1 بلوك 1 الطابق االر�سي 

طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
1(9263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(( ماي   26
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STUDIO (( SARL AU
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اوحالقة .
:  مساحة  عنوان املقر االجتماعي 
)1 متر مربع في خليج طنجة ماالباطا 

الطابق االر�سي   1 بلوك   1 مبنى رقم 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 122   : ح لة  بو  احمد  السيد 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

السيد احمد بو ح لة عنوانه)ا( 

جاد  اقامة  ع رلم  ابن  زنقة   19

طنجة   92222  68 رقم   5 طابق   1

املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بو ح لة عنوانه)ا( 

جاد  اقامة  ع رلم  ابن  زنقة   19

طنجة   92222  68 رقم   5 طابق   1

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بطنجة  

))2) تحت رقم )5573).

654I

FICOMPTA

NIAGARA PLAZA
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

NIAGARA PLAZA شركة حات 

مسؤللية محدلدة حات الشريك 

الوحيد

لعنوان مقرها اإلجتماعي ارقام 

7،6ل8 تجزئة سعيد بن شقرلن، 

قطعة رقم 11 بنسودة ،  - 32232 

فاس املغرب

تأسيس شركة حات مسؤللية 

محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 

73(71

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(( يونيو   (1

مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:

حات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NIAGARA PLAZA

مطعم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بأثمان محددة

- مقهى يشغل مستخدمين أل أكثر

ارقام   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقرلن،  بن  سعيد  تجزئة  7،6ل8 

 32232  -   ، بنسودة   11 قطعة رقم 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى اوحيوني  :  1.222 

حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  

لصفات لمواطن الشركاء :

اوحيوني   مصطفى  السيد 

رياض  تجزئة  47أ  رقم  عنوانه)ا( 

الشقف   عين  طريق  الياسمين 

32252 فاس املغرب.

لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:

اوحيوني   مصطفى  السيد 

رياض  تجزئة  47أ  رقم  عنوانه)ا( 

الشقف   عين  طريق  الياسمين 

32252 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3785.

655I

N(M CONSEIL-SARL

MELILLA CAR
شركة حات املسؤللية املحدلدة

حل شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

MELILLA CAR  شركة حات 

املسؤللية املحدلدة)في طور 

التصفية(

لعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

مليلية ريغوالريس ترقاع رقم 116  - 

222)6 الناضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في الس ل التجاري 

.4425

بمقت�سى او مع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يونيو   28 املؤرخ في 

املحدلدة  املسؤللية  حات  شركة 

رأسمالها  مبلغ     MELILLA CAR

مقرها  لعنوان  درهم   1.222.222

ريغوالريس  مليلية  طريق  اإلجتماعي 

الناضور   6(222  -   116 ترقاع رقم 

الغرض من  انتهاء   : املغرب نتيجة ل 

الشركة.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  ل 

 -   116 مليلية ريغوالريس ترقاع رقم 

222)6 الناضور املغرب. 

ل عين:

قنتل ل عنوانه)ا(  لئام   السيد)ة( 
 (5 رقم   3 زنقة   2( حي الريغوالريس 

222)6 الناضور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

لعند اإلقتضاء اوحدلد املفرلضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

ل  العقود  تبليغ  محل  ل  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

يوليوز ))2) تحت رقم 82)).
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عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2))الجريدة الرسمية   13974

redallah sarl

 BUSINESS
 INTERNATIONALUP

 DEVELOPMENT BUILDING
 AND PUBLIC WORK

--BIDBPW
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

redallah sarl
) زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

اوحسن الثاني املدينة او ديدة ، 
32222، فاس املغرب

 BUSINESS INTERNATIONALUP
 DEVELOPMENT BUILDING

  -AND PUBLIC WORK -BIDBPW
شركة حات مسؤللية محدلدة حات 

الشريك الوحيد
لعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

اشرف رقم )4 الطابق 6 شارع عبد 
الكريم بن جلون م ج - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة حات مسؤللية 
محدلدة حات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في الس ل التجاري : 
73(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(( يوليوز   17
مسؤللية  حات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  حات  محدلدة 

باملميزات التالية:
حات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  حات  محدلدة  مسؤللية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BUSINESS INTERNATIONALUP
 DEVELOPMENT BUILDING
. -AND PUBLIC WORK -BIDBPW
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - اشغال عامة ل البناء.
مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
6 شارع عبد  الطابق   4( اشرف رقم 
الكريم بن جلون م ج - 32222 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.222   : رشيد  بوطابة  السيد 
حصة بقيمة 122 درهم للحصة .

لالعائلية  الشخصية  األسماء   -  
لصفات لمواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  بوطابة  السيد 
تيسة  الطابوعبان  بوسلهمات  دلار 

34222 تالنات املغرب.
لالعائلية  الشخصية  األسماء   

لمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  بوطابة  السيد 
تيسة  الطابوعبان  بوسلهمات  دلار 

34222 تالنات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3225.
657I

redallah sarl

BELVEDER VIP
إعالن متعدد القرارات

redallah sarl
) زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

اوحسن الثاني املدينة او ديدة ، 
32222، فاس املغرب

BELVEDER VIP «شركة حات 
املسؤللية املحدلدة حات الشريك 

الوحيد»
لعنوان مقرها االجتماعي: رقم ) 

عمارة ل 3 تجزئة 3 ج ه 1 الليفيي 
الضحى - 32222 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.6(961
بمقت�سى او مع العام االستثنائي 
تم اتخاح   (2(( يونيو   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
لفائدة  البضائع  نقل  اضافة نشاط 

الغير لنشاط الشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:
باع السيد قسو اسامة 522حصة 
اوحسان محمد بسومة  ايت  للسيد 

122درهم للحصة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
اصبح   للشركة  القانوني  الشكل 

شركة حات املسؤللية املحدلدة

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

لالسيد  اسامة  قسو  السيد  مايلي: 

ايت اوحسان محمد هما املسيران في 

الشركة 

لتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

1: الذي ينص على  بند رقم البند 

مايلي: الشكل القانوني للشركة اصبح  

شركة حات املسؤللية املحدلدة

3: الذي ينص على  بند رقم البند 

ل  مقهى  هو  الشركة  نشاط  مايلي: 

مطعم - نقل البضائع لصاوح الغير

7: الذي ينص على  بند رقم البند 

مساهموا الشركة هما السيد  مايلي: 

اوحسان  ايت  لالسيد  اسامة  قسو 

محمد بحصص متسالية 522 حصة 

لكل مساهم

بند رقم البند )4: الذي ينص على 

لالسيد  اسامة  قسو  السيد  مايلي: 

ايت اوحسان محمد هما املسيران في 

الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

))2) تحت رقم 3781.

658I

BUSINESS CENTER.COM

CDVI
شركة التوصية باألسهم 
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 2392)، 

الدارالبيضاء املغرب

CDVI «شركة املساهمة»

لعنوان مقرها االجتماعي: 174 زالية 

شارع زرقطوني ل شارع مو�سى ابن 

نصير الدار البيضاء 2222) 

الدار البيضاء - املغرب.

«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في الس ل التجاري: 

.133529

بمقت�سى او مع العام االستثنائي 

تقرر   (2(1 دجنبر   32 في  املؤرخ 

اإلدارة خالل  مجلس  أعضاء  تعيين 

السنوات املالية التالية :

 (2(1 ديسمبر   31 6 سنوات من 

إلى 31 ديسمبر 7)2).

األشخاص الطبيعيون :

موقت  معالية  السيد)ة( 

بصفته)ا( عضو مجلس إدارة لالكائن 

الدار   (2222 املغرب  ب:  عنوانه)ا( 

البيضاء املغرب

موقت  أمين  محمد  السيد)ة( 

بصفته)ا( عضو مجلس إدارة لالكائن 

الدار   (2222 املغرب  ب:  عنوانه)ا( 

البيضاء املغرب

األشخاص املعنويون:

باألسهم  التوصية  «شركة   CDVI

« بصفتها عضو مجلس إدارة لالكائن 

او نرال  شارع  ب:  االجتماعي  مقرها 

فرنسا  بانتان   -  ، بانتان  ليكليرك 

تحت  التجاري  بالس ل  لاملس لة 

رقم: -

املسؤللية  حات  «شركة   DIGIT

مجلس  عضو  بصفتها  املحدلدة» 

ب:  االجتماعي  مقرها  لالكائن  إدارة 

بانتان   -  ، بانتان  ليكليرك  او نرال 

التجاري  بالس ل  لاملس لة  فرنسا 

تحت رقم: -

ALLIANCE PLASTIQUE «شركة 

بصفتها  املحدلدة»  املسؤللية  حات 

مقرها  لالكائن  إدارة  مجلس  عضو 

االجتماعي ب: او نرال ليكليرك بانتان  

بالس ل  لاملس لة  فرنسا  بانتان   -

التجاري تحت رقم: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 26)832.
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املحكمة التجارية بالرباط

إشعار

عن  الصادر  اوحكم  بمقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

التجاري  امللف  في   (2(( يونيو   32

 51 اوحكم   49/8312/(2(1 رقم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  قضت 

القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 

العيدي  جميلة  السيدة  مواجهة  في 

نيت  الميكا  شركة  مسيرة  بصفتها 

للرك لبسقوط أهليتها التجارية ملدة 

5 سنوات، حات الس ل التجاري رقم 

االجتماعي  مقرها  الكائن   ،78(87

 ( قصبة   4 شقة   17 رقم  العمارة 

رياض األندلس، حي الرياض، الرباط 

قاضيا  ليلى  عبو  السيدة  لعينت 

منتدبا.

سنديكا  عادل  فاخر  لالسيد 

 لالكائن باملحكمة التجارية الطابق 3 

عن  التوقف  تاريخ  لباعتبار  الرباط 

اوحكم  في  املحدد  التاريخ  هو  الدفع 

التصفية  مسطرة  بفتح  القا�سي 

نيت  الميكا  شركة  تجاه  القضائية 

للرك.

الدائنين  من  فاملطلوب  لعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق لحلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  باو ريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

 584 املغربية طبقا ملقتضيات املواد 

إلى 2)7 من مدلنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

52

املحكمة التجارية بالرباط

إشعار
عن  الصادر  اوحكم  بمقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 
التجاري  امللف  في   (2(( يونيو   32
 52 اوحكم   3(/8321/(2(2 رقم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  قضت 

بفتح مسطرة التصفية القضائية في 

حات  مواجهة شركة مارلك فاكرل، 

الس ل التجاري رقم 5))63، الكائن 

الحي الصناعي   77 مقرها االجتماعي 

الرباط لعين السيد زرلال  التقدم، 

سعيد قاضيا منتدبا.

سنديكا  بوظهر  نجوى  لالسيدة 

ضياء  الشهيد  شارع   1 لالكائن 

الرحمان سكتور 1 بلوك G السوي�سي، 

عن  التوقف  تاريخ  لباعتبار  الرباط 

الدفع في الثمانية عشرا شهرا السابقة 

لهذا اوحكم.

الدائنين  من  فاملطلوب  لعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق لحلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  باو ريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

 7(2 إلى   485 للمواد  املغربية طبقا 

من مدلنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

53

املحكمة التجارية بالرباط

شعبة صعوبات املقاللة

ملف تصفية قضائية
رقم : 211/19/61)

ملف التوزيع رقم : 8313/53/))2)

بتاريخ 6 يوليو ))2)

أمر رقم 336

بيان بإيداع أمر توزيع منتوج التصفية 

القضائية لشركة كاماديزاين

)املادة 668 من مدلنة التجارة(

املعنيين  األطراف  علم  في  ليكن 

منتوج  توزيع  أمر  إيداع  تم  قد  أنه 

التصفية القضائية لشركة كاماديزاين 

اوخاضعة للتصفية القضائية بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط - شعبة صعوبات املقاللة.

ملقتضيات  لتطبقا  عليه،  بناء 

من مدلنة التجارة يمكن   668 املادة 

التوزيع،  بهذا  املعنيين  لألطراف 

الطعن فيه باالستئناف داخل أجل 

خمسة عشر )15( يوما من تاريخ نشر 

هذا البيان باو ريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

54

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 43/))2)

حساب رقم 5315

الطرف األلل :

رقم البطاقة  عبد العلي الرقيبة، 

مغربي   ،A 42((63 الوطنية  

او نسية.

الطرف الثاني :

رقم  سيدي عبد السالم العلمي، 

 .A 14154  بطاقة التعريف الوطنية

مغربي او نسية.

األصل التجاري : محلبة.

لقاسة،  زنقة   8 رقم   : العنوان 

الرباط.

رقم الس ل التجاري : 3618).

بمصلحة  التعرضات  لستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 

عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

15 يوما من صدلر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

1 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 55/))2)

حساب رقم 5391
تفويت أصل تجاري

الطرف األلل :
البطاقة  رقم  الدغمي،  خالد 
مغربي   ،A 654761 الوطنية  

او نسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  لكنالي،  سعيد 
.AB97617  التعريف الوطنية

األصل التجاري : مقهى.
رقم الس ل التجاري : 85456.

مدينة سيدي  الرباط،   : العنوان 
غندلر، 15 فندق الزبدي.

بمصلحة  التعرضات  لستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 
عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

15 يوما من صدلر اإلعالن الثاني.
رئيسةمصلحة الس ل التجاري

النشرة الثانية
2 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 49/))2)

حساب رقم 5352
الطرف األلل :

السيدة  عن  نيابة  زيم  نعيمة 
لفاطمة  زيم  لخالد  الرايس  عائشة 
الوطنية  البطاقة  رقم   زيم، 

 BK 621843، مغربي او نسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  أمغار،  هللا  عبد 
 ،B 698179 الوطنية   التعريف 

مغربي او نسية.
األصل التجاري : خياط.

رقم الس ل التجاري : 248)11.
العنوان : R (4 سيدي أحمد رقم 

9، العكاري، الرباط.
بمصلحة  التعرضات  لستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 
عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

15 يوما من صدلر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة الس ل التجاري

7 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 57/))2)

حساب رقم 5397

الطرف األلل :

ياسين الشيكر نيابة عن ربيع فالح 

لمصطفى فالح، رقم بطاقة التعريف 

مغربي   ،AD1(5168 الوطنية  

او نسية.

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  زرياب،  محمد 

 ،AD156121 الوطنية   التعريف 

مغربي او نسية.

األجهزة   : التجاري  األصل 

اإللكترلنية.

125674-  : رقم الس ل التجاري 

.12567(

حي املغرب العربي رقم 619 تمارة.

بمصلحة  التعرضات  لستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 

عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

15 يوما من صدلر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة الس ل التجاري

8 مكرر

املحكمة التجارية باكادير
ملف معاو ة صعوبات املقاللة

رقم : 8315/129/))2)

اوحساب رقم : 135-))2)

شركة فونتي السبيطاليتي

 STE FOUNTY HOSSPITALITY

إشعار
 148 رقم  اوحكم  بمقت�سى 

 ،(2(( يوليو   5 بتاريخ  الصادر 

رقم   املقاللة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   (2((/8315/129

التجارية باكادير.

بفتح مسطرة التسوية القضائية 

السبيطاليتي  شركة فونتي   : في حق 

 STE FOUNTY HOSSPITALITY

في  محدلدة  مسؤللية  حات  شركة 

الكائن القانوني  ممثلها  شخص 

7) الطابق   مقرها االجتماعي بالرقم 

اوخطاب  ابن  عمر  شارع  الثاني 

الدشيرة انزكان،  املس لة في الس ل 

التجاري باملحكمة االبتدائية بانزكان 

تحت رقم 12457 تحليلي.

بتحديد فترة التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة عن صدلر هذا 

اوحكم.
بتعيين االستاحة كريمة اضرضور 

لالسيد عمر را�سي  قاضية منتدبة، 

نائبا لها.

بخوش  حسن  السيد  بتعيين 

مراقبة  في  مهمته  لتحديد  سنديكا، 

باعداد  تكليفه  مع  التسيير  أعمال 

املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 

لاالقتصادية لاالجتماعية للمقاللة، 

لوضعيتها  املناسب  اوحل  لاقتراح 

تاريخ  من  أشهر  أربعة  أجل  داخل 

صدلر هذا اوحكم.

بشمول اوحكم بالنفاح املع ل.

غرفة  بجلسة  امللف  بادراج 

مع   ،(2(( املشورة ليوم فاتح نونبر 

تكليف السنديك بعرض تقريره على 

قبل  املنتدب  القا�سي  السيد  أنظار 

موعد او لسة.

الدائنين  من  فاملطلوب  لعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

حسن بخوش الكائن بعمارة   : االتي 

اوحاج  زنقة  االلل  الطابق  اهضار 

احمد اخنوش احمد اخنوش قبالة  

الشركة العامة املغربية لالبناك الحي 

الصناعي اكادير،

املبالغ  تتضمن  قائمة  ضمن   

لحلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

الرسمية  باو ريدة  االشعار  هذا 

 7(1-7(2-719-584 للمواد  طبقا 

من مدلنة التجارة ليمدد هذا االجل 

القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
حرر باكادير بتاريخ 5 يوليو ))2)

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوجمري اوحسين

44

املحكمة التجارية باكادير
ملف رقم 8315/115/))2)

حساب رقم : 145-))2)

شركة سات سوس

STE SAT SOUSS

إشعار بفتح مسطرة االنقاح
 145 رقم  اوحكم  بمقت�سى 

 ،(2(( يوليو   5 بتاريخ  الصادر 

رقم   املقاللة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   (2((/8315/115

التجارية باكادير.

بفتح مسطرة االنقاح في حق شركة 

شركة    SAT SOUSS سوس  سات 

الكائن  املحدلدة  املسؤللية  حات 

د  بلوك   (8 برقم  االجتماعي  مقرها 

حي أسكا تيكوين اكادير، لاملقيدة في 

الس ل التجاري بهذه املحكمة تحت 

رقم 1281).

العظيمي  خالد  السيد  بتعيين 

مصطفى  لالسيد  منتدبا  قاضيا 

ادحمو نائبا له.

ادخلي  اوحسين  السيد  بتعيين 

تقرير  باعداد  تكليفه  مع  سنديكا 

املالية  املوازنة  حول  مفصل 

لاالقتصادية لاالجتماعية للمقاللة،   

لوضعيتها  املناسب  اوحل  لاقتراح 

تاريخ  من  اشهر  اربعة  اجل  داخل 

صدلر هذا اوحكم.

بشمول اوحكم بالنفاح املع ل.

غرفة  بجلسة  امللف  بادراج 

مع   ،(2(( املشورة ليوم فاتح نونبر 

تكليف السنديك بعرض تقريره على 

قبل  املنتدب  القا�سي  السيد  أنظار 

موعد او لسة.

الدائنين  من  فاملطلوب  لعليه 

التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 

الكائن شارع  : اوحسين ادحلي   االتي 

ايليغ  دار  عمارة  اسماعيل  موالي 

اكادير،   314 رقم  الثالث  الطابق 

ضمن قائمة تتضمن املبالغ املطلوبة 

أجل داخل  لحلك  بالوثائق  مرفقة 

شهرين من تاريخ نشر هذا االشعار   
باو ريدة الرسمية طبقا للمواد -584
التجارة  مدلنة  من   719-7(2-7(1
بالنسبة  شهرين  االجل  هذا  ليمدد 
اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
حرر باكادير بتاريخ 5 يوليو ))2)
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوجمري اوحسين

45

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب الس ل التجاري
ملف رقم : 4)/))2)

حساب خصو�سي : 3341
تنازل عن أصل تجاري

عن  بالتنازل  عقد  بمقت�سى 
اوحقوق املشاعة لاملكتسبة بالكراء، 
تنازل   ،1995 ماي   (( يوم  املؤرخ 
اوحامل  ماربنا،  اوحسين  السيد 
8819ج،  رقم  الوطنية  للبطاقة 
لاملس ل بالس ل التجاري باملحكمة 
 7432 رقم  تحت  أكادير  التجارية 
اوحامل  أحمد،  اشهالل  للسيد 
للبطاقة الوطنية رقم 46746ج، عن 
لاملكتسبة  املشاعة  اوحقوق  جميع 
2) زنقة الشيخ ماء  لكراء املحل رقم 

العينين ح.ص أكادير.
لبذلك فإن رئيسة مصلحة كتابة 
أن  حي مصلحة  لكل  تعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تس ل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   )15( عشر  اوخمسة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

من مدلنة التجارة.
النشرة الثانية

رئيسة مصلحة كتابة الضبط

92 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب الس ل التجاري
ملف رقم : 5)/))2)

حساب خصو�سي : 3343
تنازل عن أصل تجاري

عن  بالتنازل  عقد  بمقت�سى 
يوم املؤرخ  تجاري  أصل  من  أسهم 
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17 نوفمبر 228) لامللحق التصحيحي 

 (2(( يناير   12 يوم  املؤرخ  له 

أيت  يوسف  السيد  تنازل  بأكادير، 

�سي احمد، اوحامل للبطاقة الوطنية 

لالده  لفائدة  د  24281)س  رقم 

السيد ايت �سي احمد احمد، اوحامل 

عن  )5734س،  الوطنية  للبطاقة 

60% من مجموع اوحقوق التي يملكها 
التجاري  األصل  من   %70 البالغة 

باملحكمة  التجاري  الس ل  موضوع 

 5341( رقم  تحت  أكادير  التجارية 

لاملستغل  أكادير  التجارية  باملحكمة 

بمركب  الكائن  التجاري  باملحل 

تافوكت بمدينة أكادير لالذي اختير 

.GOLDEN AIT له االسم التجاري

لبذلك فإن رئيسة مصلحة كتابة 

أن  حي مصلحة  لكل  تعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تس ل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية  يوما   )15( عشر  اوخمسة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
رئيسة مصلحة كتابة الضبط

93 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاللة

فتح مسطرة التصفية القضائية

في مواجهة السيد االنصاري ياسين 

AL ANSARI YASSINE

ملف رقم 8326/99/))2)

إشعار
بمقت�سى اوحكم رقم 7)1/))2) 

 (2(( يوليو   5 بتاريخ  الصادر 

رقم  املقاللة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   (2((/8326/99

مسطرة  بفتح  بمراكش  التجارية 

مواجهة  في  القضائية  التصفية 

 AL ANSARI السيد االنصاري ياسين
YASSINE املس لة بالس ل التجاري 

بورزازات  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم )1918.

لتحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

بفتح  للحكم  السابقة  شهرا   18 في 

مسطرة التسوية القضائية.

لعينت السيد عبد الرحيم اسميح 

العاطي  عبد  لالسيد  منتدبا  قاضيا 

عبلة  لالسيدة  عنه،  نائبا  االزهري 
 :  زعكون سنديكا مصفيا لالكائن ب 

عمارة  اوخطابي،  الكريم  عبد  شارع 

62 شقة 4، جليز، مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  لعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

لحلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار باو ريدة الرسمية طبقا 

ل2)7   719  ،584 املواد  ملقتضيات 

من مدلنة التجارة.

يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة 

اململكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

50

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املقاللة

املصادقة على مشرلع توزيع شركة 

امتيس الطيل

إشعار
أصدر القا�سي املنتدب باملحكمة 

التجارية بمراكش بتاريخ 4 يوليو ))2) 

 (2((/8324/313 رقم  امللف  في 

أمرا تحت رقم 352 ق�سى باملصادقة 

على مشرلع توزيع منتوج بيع شركة 

امتيس الطيل.

668 من مدلنة  لأنه طبقا للمادة 

شركة  دائني  كافة  نشعر  التجارة 

امتيس الطيل بأنه صدر أمرا بالتوزيع 

مشرلع  لأن   (2(( يوليو   4 بتاريخ 

بكتابة الضبط لبأنه  التوزيع مودع 

من حق األطراف الطعن باالستئناف 

من  يوما  عشر  خمسة  أجل  داخل 

تاريخ النشر.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

51

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم :  ))2)/76

حساب رقم : 4922

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى 

 (2(( يونيو  ل17   (2(( يونيو   15

بمراكش لمس ل بمراكش بتاريخ 1) 

سهام  السيدة  باعت   ،(2(( يونيو 

التعريف  لبطاقة  اوحاملة  بوسيف 

 ،  Y(25916 التعريف الوطنية رقم 

الساكنة بشارع الكاكي رقم 1) اقامة 

ضيف هللا الطابق الثالث شقة رقم 

16 حي الرياض الرباط لفائدة السيدة 

اوحاملة  بوراس  امحمدى  أحالم 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
، جميع االصل التجاري   IA155267

 9 املحاميد   587 بمراكش  الكائن 

الصيدلية  نشاط  ملمارسة  لاملعد 

رقم  التجاري  بالس ل  لاملس ل 

املادية  عناصره   بجميع   126742

لاملعنوية بمبلغ 622.222 درهم.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 

بمراكش داخل اجل يبتدئ من تاريخ 

نشر االعالن االلل لينتهي في اليوم 15 

من النشرة االعالن الثاني.
االعالن االلل

عن رئيس كتابة الضبط

46 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم :  ))2)/77

حساب رقم : )491

بمقت�سى عقد موثق أمام يوسف 

يوم  بمراكش،  موثق  بوجيدة  ابن 

شركة  باعت   ،(2(( يونيو   (3

مسؤللية  حات  شركة   ،  FD(M

مس لة  لحيد،  بشريك  محدلدة 

بالس ل التجاري بمراكش تحت رقم 

مراكش  االجتماعي  مقرها   ،(4713
عبد  سيدي  ليحاح  درب   ،19 رقم 

طرف من  ممثلة   ، املدينة  العزيز، 

 MICHELLE ANDREE السيدة 

اوحاملة و واز السفر رقم   ،ROCHE

الساكنة بمراكش رقم   (2AI76692

19، درب ليحاح سيدي عبد العزيز، 

LICIA، شركة  املدينة، لفائدة شركة 

املس لة  محدلدة،  مسؤللية  حات 

 ،1(5995 رقم  التجاري  بالس ل 

زنيت بزنس  الكائن مقرها بمراكش، 

بوكار،  تجزئة  مسلم،  شارع  مركز، 

الطابق 3، شقة 14، باب دكالة ممثلة 

 ،GUIDO BONI السيد  طرف  من 

 YA5554434 اوحامل و واز سفر قم

 RIAD كل االصل التجاري املسمى   ،

عناصره  بجميع   TA’ACHCHQA

املادية لاملعنوية.

درب   19 رقم  بمراكش  الكائن 

املدينة  العزيز  عبد  سيدي  ليحاح 

املعد الستغالل منزل للضيافة، لهو 

بمراكش  التجاري  بالس ل  مس ل 

تحت رقم 4713) بالس ل التحليلي، 

لحلك بثمن قدره 322.222 درهما.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 

بمراكش داخل اجل يبتدئ من تاريخ 

نشر االعالن االلل لينتهي في اليوم 15 

من النشرة االعالن الثاني.
االعالن االلل

عن رئيس كتابة الضبط

47 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم  أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم :  ))2)/43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  مس ل   ،(2(1 ابريل   (7

رقم  تحت   ،(2(1 ماي  بتاريخ  

.33687/(2(1

بادير،  دليلة  السيدة  قدمت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحاملة 

باقامة  الساكنة   ،A787758 رقم 

العزلزية   (4 رقم  السبيل  جنان 

مراكش.
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مجموع االصل التجاري الكائن ب 

8 عملية باب فتوح العزلزية مراكش. 

املقيد  صيدلية  عن  عبارة  لهو 

تحت  بمراكش  التجاري  بالس ل 

4)1255 من الس ل االيضاحي  رقم 

لاملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بثمن 5.332.222 درهم.

 ،PHARMACIE BADIR للشركة 

درهم   5.332.222 قدره  راسمالها 

املمثلة من طرف السيدة دليلة بادير.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 

بمراكش داخل اجل يبتدئ من تاريخ 

نشر االعالن االلل لينتهي في اليوم 15 

من النشرة االعالن الثاني.

االعالن االلل
عن رئيس كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 75/))2)

حساب : 4882

مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

امر  تحت  لاملس ل   (2(( ماي   16

 (2((/31733 رقم  باالستخالص 

مالكة،  الطوباني  السيدة  باعت 

رقم  الوطنية  لبطاقة  اوحاملة 

ازيكي  بدلار  الساكنة   ،E379659

درب موالي عياد، رقم 187، مراكش، 

مجموع األصل التجاري الكائن بدلار 

 1855 رقم  عياد  موالي  درب  ازيكي 

لبيع  محل  عن  عبارة  لهو  مراكش، 

لاملقيد  بالقسيط  الغذائية  املواد 

تحت  بمراكش  التجاري  بالس ل 

التحليلي  من الس ل   13577( رقم 

لاملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

للسيد  درهم   32.222 قدره  بثمن 

للبطاقة  اوحامل  العيدي،  املهدي 

.EE66(969 الوطنية رقم

فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 

إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجاري  الس ل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األلل لينتهي في 

من نشر   )15( اليوم اوخامس عشر 

اإلعالن الثاني.

االعالن االلل
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

49 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع حصة في أصل تجاري

ملف رقم 68/))2)

حساب رقم : 4789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  لاملس ل   1976 يوليو   7

1976 باع السيد  ) اغسطس  بتاريخ 

ايت بال محمد حصته لهي الثلث من 

دكالة  بباب  الكائن  التجاري  األصل 

رقم  لاملحل   67 رقم  بوطويل  درب 

النخلة بوطويل مراكش،  درب   119

املواد  لبيع  محل  شكل  على  املعد 

التجاري  بالس ل  لاملقيد  الغذائية 

من   34346 رقم  تحت  بمراكش 

عناصره  بجميع  اإليضاحي  الس ل 

ايت  السيدين  إلى  لاملعنوية  املادية 

ليصبح  اليزيد  بال  لايت  ابراهيم  بال 

لكل لاحد منهما النصف في املحالت 

املذكورة أعاله.

أعاله  املذكور  البائع  دائن  فعلى 

أن يتقدم بتعرضه الى قسم الس ل 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 

داخل أجل يبتدئ من تاريخ اإلعالن 

األلل لينتهي في اليوم اوخامس عشر 

من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

114 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع حصة في أصل تجاري

ملف رقم 69/))2)
حساب رقم : 4478

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدار  لاملس ل   (2(( فبراير   (3
باع   (2(( مارس   (3 بتاريخ  البيضاء 
السيد امين الس يع اوحامل لبطاقة 
 E536912 رقم  الوطنية  التعريف 
السيدة  لفائدة  بمراكش  الساكن 
لبطاقة  اوحاملة  لعبودي  مريم 
 BJ(96376 رقم  الوطنية  التعريف 
التجاري  األصل  في  حصته  جميع 
بين   (29 املدينة  بمراكش  الكائن 
لاملستغل  اوخميس،  باب  املعاصر 
 PHARMACIE تحت اإلسم التجاري 
بالس ل  لاملس ل   SIJILMASSA
بجميع   8394( رقم  تحت  التجاري 
بمبلغ  لاملعنوية  املادية  عناصره 

1.322.222 درهم.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن 
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم الس ل 
التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 
داخل أجل يبتدئ من تاريخ اإلعالن 
األلل لينتهي في اليوم اوخامس عشر 

من نشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

115 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : )7/))2)
حساب ررقم : ))48

تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش  لمس ل   (2(( ماي   (2
للد  قدم   (2(( ماي   (2 بتاريخ 
لبطاقة  اوحامل  كمال،  تاعرابت 
 E558127 رقم  الوطنية  التعريف 
فيال   9 محاميد   : ب  لالساكن 
لشركة  مراكش  أسكجور   73
 PHARMACIE AVENZOAR SARL
 : في  االجتماعي  مقرها  الكائن   AU
محاميد 4 رقم 547 مراكش، في طور 

التأسيس.

الكائن  التجاري  األصل  جميع 

مراكش لاملعد   547 رقم   4 بمحاميد 

بالس ل  لاملس ل  للشركة  كمقر 

التجاري رقم )8937 بجميع عناصره 

املادية لاملعنوية كحصة في الشركة 

قوم بمبلغ 1522222 درهم.

فعلى دائني مقدم اوحصة املذكور 

إلى  يتقدموا بتصريحاتهم  أن  أعاله  

باملحكمة  التجاري  الس ل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األلل لينتهي في 

اليوم اوخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني. 
النشرة الثانية

116 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف عدد 72/))2)
حساب عدد 4791

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مس ل  (2(( أبريل   (6  بتاريخ 

 في 13 ماي ))2) تحت املراجع التالية :

(2((-2233815- املداخيل  كناش 

 ،(896( باستخالص  أمر   -  11271

يوسف  موالي  املنديلي  السيد  باع 

مراكش  ابواب  بمراكش  الساكن 

الشطر 8 ب رقم 62 لاوحامل لبطاقة 

.E489479 التعريف الوطنية رقم

احمد  موالي  املنديلي  للسيد 

تجزئة سكينة   (6 الساكن بمراكش 

طريق الدار البيضاء لاوحامل لبطاقة 

.E159627 التعريف الوطنية رقم

جميع حقوقه املشاعة التي يملكها 

يستغل  الذي  التجاري  األصل  في 

 TAPISSIER MARCHAND EN

بمراكش  لاملسغل  الكائن   DETAIL
56 فحل شيدمي مواسين ل 63 سوق 
التجاري  بالس ل  لاملس ل  لبادين 

تحت  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

9746)1 من الس ل اإليضاحي  رقم 

بجميع   337( التحليلي  لالس ل 

عناصره املادية لاملعنوية.
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 (22.222 قدره  إجمالي  بثمن 
درهم تم اإلبراء منه في العقد.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  على 
قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  لينتهي  االلل  االعالن  نشر 
اوخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

200 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف عدد 67/))2)
حساب عدد 4773

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مس ل  (2(( يونيو   3  بتاريخ 
 في 7 يونيو ))2) تحت املراجع التالية :
(2((-224(74(- املداخيل  كناش 

 35886 باستخالص  أمر   -  11271
توصيل 1197311249))2)، باعت 
 RIAD ALENA املسماة  الشركة 
شركة حات املسؤللية املحدلدة حات 
لالكائن  درهم   12.222 الرأسمال 
درب   35 بمراكش  االجتماعي  مقرها 
او ديد الكبير باب القصور لاملقيدة 
 56757 عدد  التجاري  بالس ل 
للشركة املسماة TAHFIZ شركة حات 
الرأسمال  حات  املحدلدة  املسؤللية 
مقرها  لالكائن  درهم   5.222
االجتماعي بمراكش املدينة القصور 
حساين  بن  هللا  عبد  موالي  درب 
لاملقيدة   (2 رقم  الرميلة  طريق 

بالس ل التجاري عدد 5777)1.
التجاري  األصل  مجموع 
املستغل   RIAD ALENA املسمى 
 ENTREPRENEUR A LA GESTION
 D’EXPLOITATION DE SERVICES
 EXPLOITANT DE MAISON
الكائن   D’HOTES OU RIAD
بمراكش 35 درب او ديد الكبير باب 
التجاري  بالس ل  لاملقيد  القصور 
لبالس ل   56757 عدد  التحليلي 
بجميع عناصره   1953 الترتيبي عدد 

املادية لاملعنوية

 322.222 قدره  إجمالي  بثمن 

درهم تم اإلبراء منه في العقد.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  على 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الس ل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  لينتهي  االلل  االعالن  نشر 

اوخامس عشر من نشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

201 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع حق الكراء
ملف عدد 71/))2)
حساب عدد )479

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاح علي ايعقوب موثق بمراكش 

لاملس ل  (2(( أبريل   (5 في   مؤرخ 

بمراكش بتاريخ 16 ماي ))2) س ل 

 (2((-2232419-11271 اإليداع 

 (6271/(2(( باستخالص  أمر   -

 ،(2((12122111249 توصيل 

 DEAL AGENCEMENT باعت شركة

شركة حات مسؤللية محدلدة ممثلة 

من طرف السيد املحفوظ السعيدي 

رقم  للتعريف  للبطاقة  اوحامل 

 DAR EL شركة  لفائدة   E454577

مسؤللية  حات  شركة   BOUAAMI

محدلدة حات شريك لحيد ممثلة من 

البوعمي  اوحميد  عبد  السيد  طرف 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  اوحامل 
الكراء  حق  مجموع   EE583(9 رقم 

التجاري للمحل الكائن بمراكش الحي 

الصناعي سيدي غانم رقم 88 متجر 
رقم ) الذي هو عبارة عن محل شرلم 

 L’EXPLOITATION D’UN BAZAR لـ

املس ل بالس ل التجاري باملحكمة 

 17319 التجارية بمراكش تحت رقم 

لالتعريف  التحليلي  الس ل  من 

املس لة   6529(53 عدد  الضريبي 

الضريبة  تحت  الضرائب  بإدارة 

لالذي قوم   64223984 املهنية رقم 

بمبلغ قدره 522.222 درهم.

املذكوران  البائعان  دائني  فعلى 

الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجاري  الس ل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر االعالن االلل لينتهي في 

اليوم اوخامس عشر من نشر االعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

202 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
مكتب التسوية لالتصفية القضائية 

فتح مسطرة التصفية القضائية

في حق شركة برلديك رقم 38

114 الصادر  بمقت�سى حكم رقم 

ملف   في   ،(2(( يونيو   32 بتاريخ 

لدى املحكمة   (2((/8319/43 رقم 

الذي ق�سى بفتح  التجارية بالبيضاء 

مسطرة التصفية القضائية في حق 

شركة برلديك.

 : رقم  التجاري  الس ل  حات 

.(1499

دلار   : االجتماعي  مقرها  لالكائن 

الشوكة حد السوالم.

لعين السيد املهدي سالم قاضيا 

منتدبا.

صفادي  الكبير  عبد  لالسيد 

املحكمة  مكتبه  الكائن  سنديكا 

التجارية بالدارالبيضاء.

الدائنيين  من  فاملطلوب  لعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق لحلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  باو ريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  االجل  هذا  تمديد 

الى الدائنيين القاطنيين خارج اململكة 

ز719   584 للمواد  طبقا  املغربية 

ل2)7 من مدلنة التجارة
عن رئيس كتابة الضبط

41

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
مكتب التسوية لالتصفية القضائية 

فتح مسطرة التصفية القضائية
في حق شركة ميلتي كوبرا 

 رقم 37
118 الصادر  بمقت�سى حكم رقم 
في ملف  رقم   ،(2(( يوليو   7 بتاريخ 
املحكمة  لدى   (2((/832(/1(7
الذي ق�سى بفتح  التجارية بالبيضاء 
مسطرة التصفية القضائية في حق 

شركة  ميلتي كوبرا.
 : رقم  التجاري  الس ل  حات 

.339623
 16  : االجتماعي  مقرها  لالكائن 
مكرر شارع املسيرة اوخضراء الطابق 

1 الدارالبيضاء.
جالبي   أمين  محمد  السيد  لعين 
قاضيا منتدبا لنائبه انس ابو خصيب
سنديكا  امان  محمد  لالسيد 
االلزاس  شارع   181 مكتبه  الكائن 
السلطان  مرس  االلل  الطابق 

الدارالبيضاء.
الدائنيين  من  فاملطلوب  عليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق لحلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرسمية  باو ريدة  االشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  االجل  هذا  تمديد 
الى الدائنيين القاطنيين خارج اململكة 
ل719   584 للمواد  طبقا  املغربية 

ل2)7 من مدلنة التجارة
عن رئيس كتابة الضبط

42

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
مكتب التسوية لالتصفية القضائية 

فتح مسطرة التصفية القضائية
في حق شركة ميلتي كوبرا 

 رقم  39 
2)1 الصادر  بمقت�سى حكم رقم 
))2)،   بامللف  رقم  4 يوليو  بتاريخ 
املحكمة  لدى   (2((/8326/73
الذي ق�سى بفتح  التجارية بالبيضاء 
مسطرة التصفية القضائية في حق 

شركة  سمابريفانيو.



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2))الجريدة الرسمية   13980

 : رقم  التجاري  الس ل  حات 

.(95341

: تجزئة  لالكائن مقرها االجتماعي 

 3 الطابق   (7 مجموعة   5 االمان 

الشقة رقم 13 عين السبع البيضاء.

جالبي   أمين  محمد  السيد  عين 

الرفيع  عبد  لنائبه  منتدبا   قاضيا 

بوحمرية.

لالسيد محمد العمرالي سنديكا 

التجارية  املحكمة  مكتبه  الكائن 

بالبيضاء.

الدائنيين  من  فاملطلوب  لعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق لحلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسمية  باو ريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  االجل  هذا  تمديد 

الى الدائنيين القاطنيين خارج اململكة 

ل719   584 للمواد  طبقا  املغربية 

ل2)7 من مدلنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

43

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : )13269

حساب 1264)
بيع أصل تجاري

فوت :

اوحاملة  دهان  متيلد  السيدة   

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B((679

اوحامل  شارل  بيتيفينا  السيد 

.BE14557R لبطاقة اإلقامة رقم

لفائدة :

اوحامل  بلصفر  خالد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BL(7423

املعد  التجاري  األصل  مجموع 

 LE PETIT لاملسمى  للمشرلبات 

161 شارع حسن  املتواجد ب   CAFE

صغير بالدار البيضاء.
رقم  التجاري  بالس ل  لاملس ل 

.118998

تس ل  التعرضات  فإن  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  الس ل  مكتب 
يوما  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

املوالي للنشرة األللى لالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132698

حساب 1157)
عقد تقدمة

حكيمة   الدين  شهاب  السيدة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  اوحاملة 
للشخص  ممثلة  بصفتها   B169346
الطبيعي لمس ل بالس ل التجاري 
 (2837( رقم  تحت  البيضاء  بالدار 
في  لشركة  لحيدة  مسيرة  لبصفتها 

طور التكوين خصائصها التالي :
تم تصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  
 LA SOCIETE PHARMACIE DE
 L’HOPITAL MOHAMED 5 SARL
محدلدة  مسؤللية  حات  شركة   AU
االجتماعي  مقرها  لاحد  بشريك 
الحي   6( رقم  املوحدين  تجزئة  ب، 
املحمدي، الدار البيضاء تم املساهمة 
بجميع  أعاله  املذكورة  الشركة  في 
األصل  لخصوم  أصول  عناصر 
الطبيعي لتصبح  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تس يلها في الس ل  ابتداء 

التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  اوحال  التجاري 
توقيع هذا العقد لسيكون لها أيضا 
اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 
النهائي لهذه الشركة األصل التجاري 
تجزئة  ب  البيضاء  بالدار  الكائن 
املحمدي،  الحي   6( رقم  املوحدين 
بالس ل  لاملس ل  البيضاء،  الدار 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.(2837(

تس ل  التعرضات  فإن  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  الس ل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األللى لالثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 132722

حساب 1177)
بيع أصل تجاري

الصفريوي  امللوك  حب  السيد 
التعريف  لبطاقة  اوحامل  محمد 

.B51(4( الوطنية رقم
لفائدة :

اوحاملة  كسيكس  نادية  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE545((6
املعد  التجاري  األصل  مجموع 
 PHARMACIE مسماة  لصيدلة 
البيضاء  بالدار  املتواجد   DU RIFF
شارع محمد   326 حي سمارة ملتقى 
مديونة( طريق  )سابقا   السادس 

ل ) - 4 - 6 زنقة الريف.
رقم  التجاري  بالس ل  لاملس ل 

.111188
تس ل  التعرضات  فإن  لبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  الس ل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األللى لالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف التسوية القضائية

رقم 1/)218/832)

ملف رقم : 8318/98/))2)

إشعار بتحويل مسطرة التسوية 
القضائية إلى تصفية قضائية

بتاريخ الصادر  اوحكم   بمقت�سى 

 9) يونيو ))2) تحت رقم 157/))2) 

 ،(2((/8318/98 رقم  امللف  في 

بوجدة التجارية  املحكمة  قضت 

 بتحويل مسطرة التسوية القضائية 

املفتوحة في حق الصيدالني الصباني 

عبد الصمد صاحب صيدلية الفتح 

رقم س له  الكائنة بعين بني مطهر، 

التجارية  باملحكمة   59(68 التجاري 

بوجدة إلى تصفية قضائية.

على األستاح جواد أردلز  باإلبقاء 

ابراهيم  لاألستاح  منتدبا  قاضيا 

حسن  لالسيد  له  نائبا  اليوسفي 

خلوفي سنديكا في املسطرة.

باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع 

هو التاريخ املحدد في اوحكم القا�سي 

بفتح مسطرة التسوية القضائية في 

حق املطلوب ضده.

الدائنين  من  فاملطلوب  لعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق لحلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

هذا اإلشعار باو ريدة الرسمية طبقا 

من مدلنة  ل2)7   719  ،584 للمواد 

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

55

املحكمة التجارية بفاس
نشر اوحكم القا�سي بفتح مسطرة 

التسوية القضائية
 «شركة كرلند مارلك» 

يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة 

الضبط باملحكمة التجارية بفاس أنه :

صدر   (2(( أبريل   (1 بتاريخ 

بفاس  التجارية  املحكمة  عن  قرار 

رقم  امللف  في   (2((/19 رقم  تحت 

بإلغاء  ق�سى  1/247)2)/8321ص 

اوحكم املستأنف لاوحكم من جديد 

القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح 

في حق شركة كرلند مارلك شركة 

مقرها  الكائن  املسؤللية  املحدلدة 

سبع  البسايس  بدلار  االجتماعي 

بالس ل  لاملس لة  فاس  رلا�سي 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

تحليلي  38916 رقم  تحت  بفاس 
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مع تحديد تاريخ توقفها عن الدفع   

 (219 بصفة مؤقتة في فاتح نوفمبر 

أي داخل أجل 18 شهرا السابقة عن 

لتعيين األستاح  طلب فتح املسطرة، 

منتدبا  قاضيا  بولعيون  محسن 

نائبا  بنعدل  القادر  عبد  لاألستاح 

العبودي  العزيز  عبد  لالسيد  عنه 

رئيس  مساعدة  يتولى  سنديكا  

املقاللة في جميع األعمال التي تخص 

التسيير لبقيام كتابة ضبط املحكمة 

الكيفية  لفق  اوحكم  هذا  بإشهار 

املتعلق  القانون  في  عليها  املنصوص 

اوخامس،  الكتاب  التجارة  بمدلنة 

بكيفية  املصاريف  لباستخالص 

عدد  قرار  كذلك  لصدر  امتيازية، 

 (2(( يونيو   9 بتاريخ   (2((/1641

 8(31/(2((/1443 رقم  امللف  في 

الصادر   19 القرار  بإصالح  ق�سى 

التجارية  االستئناف  محكمة  عن 

ملف    (2(( أبريل   (1 بفاس بتاريخ 

بجعل  لحلك  1/8321/47)2)ص 

رقم الس ل التجاري لشركة كرلند 

مارلك في شخص ممثلها القانوني هو 

الصائر على طالبة  مع إبقاء   38913

اإلصالح.
عن رئيس كتابة الضبط

56 

املحكمة االبتدائية بآسفي
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

س/ت : 7312

من   84 ل   83 للمادتين  تطبيقا 

مدلنة التجارة، لبمقت�سى عقد عرفي 

محرر االستاد بآسفي بتاريخ 5) ماي 

))2) لاملس ل بتاريخ 31 ماي ))2) 

بآسفي.

بن  الدين  نور  السيد  قام 

التعريف  لبطاقة  اوحامل  الصنيكي 

األصل  مالك   H14663 الوطنية 

النفيس  ابن  صيدلية  التجاري 

تحت  التجاري  بالس ل  لاملس ل 

 15( رقم  ب  لالكائن   7312 رقم 

لاملعد الكريم  عبد  سيدي  طريق 

املادية  عاصره  بجميع  صيدلية   

 81(((3.66 لاملعنوية لاملقدر بثمن 

في  الشركة  في  كحصة  لحلك  درهم 

 STE PHARMACIE التأسيس  طور 

.B NAFFISS EN FORMATION

يجوز للدائنين أن يتعرضوا على 

أداء ثمن التقديم داخل أجل أقصاه 

لهذا  الثاني  النشر  بعد  يوما   15

مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

أل بإيداع هذا  مع اإلشعار بالتوصل، 

التعرض مقابل لصل بكتابة الضبط 

يبين  أن  ليجب  املحكمة،  بهذه 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 

الدين لأسبابه لاملوطن املختار داخل 

دائرة املحكمة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

153 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع مفتاح

ملف رقم ))2)/11

حساب رقم 17224

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيدة  باعت   (2(1 مارس   16

ب.ت.ل  ل  اوحاملة  ملغاري  مليكة 

نيابة عن السيدتين   F19((24 رقم 

للسيد  بيهي  ايت  لشيماء  هاجر 

ب.ت.ل  ل  اوحامل  العومري  فؤاد 

برقم  الكائن  املفتاح   XA58827

تيفلت   2( السالم  حي  مكرر   98

درهم   92.222 بثمن  اوخميسات 

لحدد ثمن الكراء في مبلغ 752 درهم 

للشهر.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

أجل  داخل  باوخميسات  االبتدائية 

تاريخ صدلر  من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األللى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

57 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم الس ل التجاري

إشهار بيع أصل تجاري
ملف بيع أصل تجاري رقم : 

24/(2((
حساب رقم : 21))1

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
املوثقة  حسني  خوالني  حة. أسماء 
 (2(( يونيو   16 ل   15 بفاس بتاريخ 

مس ل بفاس في 17 فبراير ))2).
ابراهيم  السيد  باع  بموجبه 
الشباري بطاقته C735347 الساكن 

زنقة الهزاز رقم ) حي طارق ) فاس.
بركي  الزهراء  فاطمة  للسيدة 
الساكنة إقامة   CD5(4319 بطاقتها 
النخيل عمارة 7 الشقة 12 الطابق 4 

شارع امللك حسين األطلس فاس.
هو  الذي  التجاري  األصل  كافة 
بلوك   167 رقم  عبارة عن صيدلية 
صفرل  الرشاد   7(6 رقم  تجزئة   (
بصفرل  التجاري  بالس ل  لاملقيدة 
بثمن   5326 التحليلي  الرقم  تحت 
إجمالي قدره 382.222 درهم، حسب 
الشرلط املنصوص عليها بعقد البيع.
بكتابة  التعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرل 
15 يوما ابتداء  داخل أجل ال يتعدى 
من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون التجاري لما يليه.
النشرة األللى

58 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرل
قسم الس ل التجاري

إشهار تحويل الشكل القانوني ألصل 
تجاري

ملف رقم : ))2)/)2
حساب رقم : 12854

عينية  مساهمة  عقد  بمقت�سى 
 (2(( فبراير   (6 بتاريخ  املؤرخ 
لمس ل بتاريخ 8) يناير ))2) تحت 

رقم 222122852791))2).
لبناء على تقرير خبير في املحاسبة 
رامي  األستاحة  اوحسابات  لتدقيق 
يحيالي هدى لاملؤرخ بتاريخ 9) يناير 

.(2((

الشكل  تحويل  تم  بموجبه 

القانوني لشخص حاتي في اسم السيد 

 CB4(428 بطاقته  الرامي  ادريس 

لاملقيد  صفرل  كندر  ايموزار  مركز 

بالس ل التجاري بصفرل تحت الرقم 
إلى شخص معنوي   ،1972 التحليلي 

 PHARMACIE DU» في اسم شركة 

 «CENTRE IMOUZER SARL AU

حيث تم تقييم رأسمال كافة األصل 

التجاري الذي هو عبارة عن صيدلية 

الكائنة طريق القصبة ايموزار كندر 

 (.722.222 قدره  إجمالي  بثمن 

املنصوص  الشرلط  حسب  درهم، 

عليها بعقد املساهمة العينية.

بكتابة  التعرضات  تقبل  بحيث 

الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرل 

15 يوما ابتداء  داخل أجل ال يتعدى 

من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 من القانون التجاري لما يليه.
النشرة األللى

59 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
بيع أصل تجاري 

ملف رقم : 13/))2)

حساب رقم : 11783

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

ببني  مس ل   (2(( مارس   9 بتاريخ 

مالل بتاريخ 9 أبريل ))2) ان السيد 

مغربي راشد،  عبد الرزاق بنعرلب، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 
فوغال  حي  الساكن   I73166 رقم 
بالس ل  مس ل  مالل  بني   66 رقم 

رقم  تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 
924)1 قد باع جميع األصل التجاري 

لالكائن امكالة قيسارية ضريبة الرقم 

114 بني مالل لاملستعمل كمحل لبيع 

لفائدة السيد عبد الوهاب  العطور، 

اوحامل  راشد،  مغربي  السكوري، 

 I641887 رقم  التعريف  لبطاقة 
الساكن تجزئة الرمز بلوك 7 رقم 12 

بني مالل، لقد حدد ثمن البيع في مبلغ 

قدره 122.222 درهم.
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تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكتب الس ل التجاري 

باملحكمة االبتدائية ببني مالل داخل 

 (15( عشر  خمسة  يتعدى  ال  أجل 

يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األللى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن تقديم األصل التجاري

حصة في شركة
ملف رقم : ))2)/29

حساب خصو�سي : 222)1

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  باملحمدية،  اإلبتدائية  باملحكمة 

 31 بتاريخ  املس ل  العقد  بموجب 

ماي ))2)، تم القيام بتقديم األصل 

فضيلة  للسيدة  اململوك  التجاري 

الوطنية  للبطاقة  اوحاملة  زمامة 

بالس ل  لاملس ل   B634253 رقم 

 862 رقم  تحت  باملحمدية  التجاري 

 17 1 املركز كلم  الكائن بعين حرلدة 

طور  في  شركة  في  حصة  املحمدية 

التكوين :

 PHARMACIE ZAHRA AIN»

شركة   «HARROUDA SARL AU

حات مسؤللية محدلدة بشريك لحيد 

السيدة فضيلة زمامة لمقرها بعين 

املحمدية،   17 كلم  املركز   1 حرلدة 

رأسمالها 6.122.222 درهم.

للعناصر  مالكة  الشركة  لتصبح 

املساهم بها ابتداء من يوم تس يلها 

في الس ل التجاري.

التعرضات  جميع  فإن  لعليه 

يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه 

من  يوما   15 أجل  داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األللى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : هند لصفر

61 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيسة  تعلن 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
او الي،  نسرين  حة/  بالرشيدية 
 (52 رقم  عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه 
صحيفة 326 س ل األمالك رقم 66 
قام السيد   ،(2(( فبراير   (5 بتاريخ 
عبد املغيث بوبكري، مغربي او نسية 
بطاقته U155135 ببيع جميع األصل 
17 مكرر بزنقة  التجاري للمحل رقم 

ابن بطوطة الواد األحمرالرشيدية.
املالك  عبد  السيد  لفائدة 
 ،UC42123 رقم  لطنيته  الصبوني 
 82.222 درهم منها   482.222 بمبلغ 
درهم قيمة األدلات لالسلع لجميع 
املحل  في  املوجودة  األخرى  األجهزة 
عناصره  قيمة  درهم   42.222 لمنها 

املعنوية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالرشيدية  االبتدائية 
اإليداعات  س ل  من   (2((/1(8
رقم  التجاري  بالس ل  املتعلق 

.(214/183(8
أن  املصلحة  رئيسة  تعلن  كما 
جميع التعرضات اوخاصة بهذا البيع 
يبتدئ من اليوم املوالي للنشرة األللى 
األجل  بانتهاء  لينتهي  اإلعالن  لهذا 

القانوني للنشرة الثانية.
النشرة األللى

رئيسة مصلحة كتابة الضبط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

ملف رقم 14/))2)
حساب رقم 9)341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  لمس ل   (219 فبراير   ((
عزيز  السيد  باع   (219 مارس   4
التعريف  لبطاقة  اوحامل  اوحاجز، 
إلى السيد   M442941 الوطنية رقم 
عبد الفتاح اوحاجز، اوحامل لبطاقة 
 M372671 رقم  الوطنية  التعريف 
املس ل  التجاري  األصل  نصف 
 322(8 بالس ل التجاري تحت رقم 
بلفقير،  قسارية   15/16 ب  الكائن 

او ديدة.

«بيع املالبس»  املزالل فيه نشاط 
لالكيفية  الشرلط  حسب  لحلك 

املذكورة في العقد.
لعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة 
الضبط باملحكمة االبتدائية باو ديدة 
داخل أجل خمسة عشر )15( يوما من 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة الس ل التجاري

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مكتب الس ل التجاري
ملف رقم : 36/))2)
حساب رقم : 55685
بيع األصل التجاري

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بموجبه  لالذي   (2(( يونيو   15
الصبار  خديجة  السيدة  باعت 
الوطنية التعريف  لبطاقة   اوحاملة 
فاطمة للسيدة   AB(16289  رقم 

لبطاقة  اوحاملة  كريمي  الزهراء 
 AY5543 رقم  الوطنية  التعريف 
مجموع األصل التجاري الذي يستغل 
«صالون للحالقة»، الكائن بشارع بن 
جرير عمارة B متجر رقم 6 بطانة سال 
باملحكمة  التجاري  بالس ل  املقيد 
 4(372 عدد  تحت  لسال  االبتدائية 

بثمن قدره 112.222 درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  أن توضع بكتابة الضبط  
أجل خمسة  داخل  بسال  االبتدائية 
النشرة  تاريخ صدلر  من  يوما  عشر 

الثانية.
النشرة الثانية

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار تنازل عن حصص في 

األصل التجاري
رقم : 11/))2)

حساب خصو�سي رقم : 6934)
تنازل عن حصص في األصل التجاري
بالقنيطرة  أبرم  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 8 يونيو ))2) تنازل كل من :

اوحامل  عرل�سي  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

األصل  في  حصته  عن   G33166(

قيسارية ياسين   : التجاري الكائن ب 

21) شارع محمد اوخامس محل رقم 

بيع  في  لالتجار  املعد  القنيطرة،   1(

بالس ل  لاملقيد  او اهزة،  املالبس 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

لالتي   .3999( بالقنيطرة تحت رقم 

تم تقديرها ب 42.222 درهم.
كنفالي  الصمد  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

األصل  في  حصته  عن   G5(1318

 (21 ياسين  قيسارية   : ب  التجاري 

رقم  محل  اوخامس  محمد  شارع 

بيع  في  لالتجار  املعد  القنيطرة،   1(

بالس ل  لاملقيد  او اهزة،  املالبس 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم 968)6.

 42.222 ب  تقديرها  تم  لالتي 

درهم.

لفائدة :

اوحامل  شباضا  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G(91575

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 

 15 االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل 

من تاريخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 

طبقا للفصل 84 من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصحلة كتابة الضبط

كوثر الشالي

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة

ملف إشهار تنازل عن حصص في 
األصل التجاري

رقم : )1/))2)

حساب خصو�سي رقم : 6954)
تنازل عن حصص في األصل التجاري

بالقنيطرة  أبرم  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 8 يونيو ))2) تنازل :
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اوحامل  شباضا  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
األصل  في  حصته  عن   G(91575
قيسارية ياسين   : التجاري الكائن ب 
محل  اوخامس  محمد  شارع   (21
لالتجار  املعد  القنيطرة،   13 رقم 
بالتقسيط،  لاو وارب  التخزين  في 
لدى  التجاري  بالس ل  لاملقيد 
بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 
ب  تقديرها  تم  976)4.لالتي  رقم 

62.222 درهم.
لفائدة :

اوحامل  عرل�سي  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G33166(
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 
 15 االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل 
من تاريخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 
طبقا للفصل 84 من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصحلة كتابة الضبط

كوثر الشالي

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب الس ل التجاري

بيع أصل تجاري
الس ل التحليلي : 15918

ملف البيع رقم 1/24)2) ب أ ت
نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 
من   83 الفصل  ملقتضيات  تطبيقا 
 15.95 القانون رقم  مدلنة التجارة، 

نعلن ما يلي :
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
محامي  جدني  أحمد  األستاح  طرف 
 بهيئة خريبكة بتاريخ فاتح يونيو ))2)، 
اوحطابي،  فاطمة  السيدة  تنازلت 
شارع  بلوك إي،   186  الساكنة برقم 
خريبكة  النهضة،  الفا�سي،  عالل 
لفائدة السيدة نجوى نوار، الساكنة 
 برقم 9، زنقة أفغانستان، حي النهضة، 
التجاري  األصل  جميع  خريبكة 
بالس ل   15918 املس ل تحت رقم 
الضبط  كتابة  لدى  التحليلي 

لهو  بخريبكة  االبتدائية  باملحكمة 
املواد  لبيع  تجاري  محل  عن  عبارة 
برقم  الكائن  بالتقسيط،  الغذائية 
النهضة،  شارع عالل الفا�سي،   ،((3

خريبكة.
تس ل  التعرضات  فإن  لعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري(  الس ل  )مكتب 
داخل أجل أقصاه خمسة عشر )15) 

يوما بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

96 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بورزازات أنه :

بتاريخ  محرر  عقد   بمقت�سى 
بورزازات  لمس ل   (2(( ماي   (5
السيد  فوت   (2(( يونيو   7 بتاريخ 
حسن مفتاح للسيد محمد بن داللة، 
ملقهى  املعد  التجاري  األصل  جميع 
 : ب  لالكائن  لاأللعاب،  التبغ   لبيع 
بورزازات،  تيشكا  حي   152 رقم 
بهذه  التجاري  بالس ل  لاملس ل 
لحلك   (3((2 رقم  تحت  املحكمة 

بجميع عناصره املادية لاملعنوية.
لبناء عليه فإن جميع التعرضات 
تقدم لكتابة الضبط بهذه املحكمة 
يوما   )15( داخل أجل خمسة عشر 

املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

98 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة الس ل التجاري
ملف رقم : 12/))2)
حساب رقم : 5523
تفويت أصل تجاري

بموجب العقد العرفي لتسليم اوحق 
التجاري املؤرخ في )1 ماي ))2).

افقير،  محمد  السيد  سلم 
لطنيته رقم J828393 لفائدة السيد 
 JE(24158 لطنيته  افقير،  اوحسين 
برقم  الكائن  للمحل  التجاري  اوحق 

النور ساحة املحكمة  قيسارية   ،14

الضرائب  بجدلل  لاملس ل  بتيزنيت 

بثمن   49521462 املهنية تحت رقم 

إجمالي قدره 82.222 درهم.

تس ل  التعرضات  فإن  لبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشر  اوخمسة  أجل  داخل  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية  يوما   )15(

طبقا للمادة 84 من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

شعبة الس ل التجاري

ملف رقم : 11/))2)

حساب رقم : )559

تفويت أصل تجاري

بموجب عقد تنازل عن حصة في 

أصل تجاري املؤرخ في 17 فبراير ))2).

خودان،  محمد  السيدان  تنازل 

عن  أصالة   JE17(45 رقم  لطنيته 

نفسه لنيابة شقيقه احمد خودان،  

حصتهما  عن   JE79858 لطنيته 

الكائن  للمحل  التجاري  األصل   في 

تيزنيت  اوحمام،  زنقة   48 برقم 

او اهزة  املالبس  لبيع  لاملخصص 

تحت  التجاري  بالس ل  لاملس ل 

باملحكمة  ل)1368   13684 رقم 

سعيد  لفائدة  بتيزنيت  االبتدائية 

بجميع   JE1(3956 لطنيته  خودان، 

عناصره املادية لاملعنوية لالذي قوم 

بثمن إجمالي قدره 62.222 درهم.

تس ل  التعرضات  فإن  لبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشر  اوخمسة  أجل  داخل  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية  يوما   )15(

طبقا للمادة 84 من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة الس ل التجاري

ملف رقم : )1/))2)

حساب رقم : 5591
تفويت أصل تجاري

بموجب العقد العرفي لبيع مفتاح 

8) سبتمبر  املحل التجاري املؤرخ في 

.1994

لطنيته  باع السيد عمر هموش، 
لفائدة السيد محمد   JE1628( رقم 

جميع   J32631 لطنيته  بوخالي، 

مفتاح اوحق التجاري للمحل الكائن 

 17 رقم  الزرقطوني  محمد  بساحة 

املس ل  لالغير  بتيزنيت  ادزكري 

بالس ل التجاري بثمن إجمالي قدره 

32.222 درهم.

تس ل  التعرضات  فإن  لبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

عشر  اوخمسة  أجل  داخل  بتيزنيت 

الثانية  للنشرة  املوالية  يوما   )15(

طبقا للمادة 84 من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة الس ل التجاري

تفويت أصل تجاري 
ملف رقم 13/))2)

حساب رقم 1)56

بموجب العقد العرفي لبيع أصل 

 ،(216 يونيو   17 في  املؤرخ  تجاري 

لطنيته  الطايش  خالد  السيد  باع 
نفسه  عن  أصالة   ،JE19(5(( رقم 

لنيابة عن لالدته عائشة لكيش لعن 

لالسعدية  لمحمد  فضمة  من  كل 

لعلي لسعيد لفتيحة إسمهم العائلي 

الطايش لفائدة السيد عمر الطائش 

األصل  جميع   ،JE165 لطنيته 
التجاري للمحل الكائن برقم 5 سوق 

اقشوش زنقة امل زرة بتيزنيت لالغير 

بثمن  التجاري،  بالس ل  املس ل 

إجمالي قدره 122.222 درهم.
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تس ل  التعرضات  فإن  لبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكتب 

بتيزنيت داخل أجل اوخمسة عشرة 

الثانية  للنشرة  املوالية   )15( يوما 

طبقا للمواد 84 من مدلنة التجارة.

النشرة الثانية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبة الس ل التجاري

إعالن تنازل عن نصيب أصل تجاري 

ملف تفويت رقم 5/))2)

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بجرسيف :

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب  أنه 

بتاريخ 19 ماي ))2) لاملس ل بتاريخ 

تنازل السيد زكرياء   ،(2(( ماي   (3

التجاري  أصل  في  نصيبه  ع  الطيبي 

ابن  بزنقة  الكائن  للمحل  )املفتاح( 

على  املشتمل  بجرسيف،  بطوطة 

بابين رقم 51 مكرر لاملعد لبيع املواد 

لاملس ل  بالتقسيط،  الغدائية 

تحت  بجرسيف  التجاري  بالس ل 

الطيبي  عادل  للسيد   4794 رقم 

بينهما  مناصفة  الطيبي،  لمحمد 

لحلك بثمن قدره 12.222 درهم.

بمصلحة  التعرضات  لستقبل 

الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية 

يوما   )15( غاية   إلى  بجرسيف 

طبقا  الثانية  النشرة  صدلر  من 

مدلنة  من   84 املادة  ملقتضيات 

التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : محمد العابد

منتدب قضائي

103 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبة الس ل التجاري

بيع  أصل تجاري 
ملف تفويت رقم 6/))2)

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بجرسيف :

مؤرخ  عدلي  عقد  بموجب  أنه 

لاملس ل   (219 سبتمبر   (3 بتاريخ 

تحت   33 ضمن س ل املختلفة رقم 

 (5 بتاريخ   478 لصحيفة   473 رقم 

نوفمبر 219)، باع السيد عبد الكريم 

للبطاقة  اوحامل  محمد  بن  اعراب 

جميع   ،ZG33(53 رقم  الوطنية 

التجاري(  )األصل  الدكان  مفتاح 

لاملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

لاوخاص باملحل املوجود بشارع بزنقة 

عبد املومن بن علي )امام مدرسة عمر 

هو  لالذي  جرسيف(  اوخطاب  بن 

عبارة عن محلبة، لاملس ل بالس ل 

 536( التجاري تحت رقم اإليضاحي 

اوحامل  املكالي  محمد  للمسمى 

 ،ZG(227( رقم  الوطنية  للبطاقة 

لحلك بثمن قدره 2.222)1 درهم.

بمصلحة  التعرضات  لستقبل 

الس ل التجاري باملحكمة االبتدائية 

يوما   )15( غاية   إلى  بجرسيف 

طبقا  الثانية  النشرة  صدلر  من 

مدلنة  من   84 املادة  ملقتضيات 

التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : محمد العابد

منتدب قضائي

104 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهار رسم شراء أصل تجاري

ملف البيع : ))2)/)2

حساب : 6319

املكلف  القضائي  املنتدب  يشهد 

بالس ل التجاري باملحكمة االبتدائية 

ببنسليمان لاملوقع أسفله :

العدلي  العقد  على  بناء  أنه 

املصطفى  العدالن  املنجز من طرف 

لاملس ل  فرحة  لبوشعيب  نوح 

ببنسليمان بتاريخ فاتح يونيو  2)2)، 

باالستخالص  أمر   ،588( ف  إيداع 

5388، توصيل 1))51812)7212، 

بموجبه اشترى السيد خالد ملنالر بن 

محمد بن محمد بطاقته الوطنية رقم 

بحي لالمريم   : لالساكن   ،TA(5525

له  البائعة  من   ،(71 رقم  بلوك ب 

بنت  الكريم  عبد  يمينة  السيدة 

إبراهيم بطاقتها : B79192 لالساكنة 

 5 بفرنسا اوحالة لقته بحي ياسمين 

عين الشق الدار   16 رقم   123 زنقة 

البيضاء حسب «رسم اإلراثة» لحلك 

أصالة عن نفسها لنيابة عن موكليها 

أبو  سعيدة،  كريمة،  السادة  لهم 

جميعا  العائلي  لقبهم  علي،  بكر، 

عمر  املرحوم  أبناء  احماد»  «ايت 

التجاري  األصل  جميع  احماد.  ايت 

رقم  الثاني  اوحسن  بشارع  الكائن:  

لاملعد  بنسليمان،   )111(  (49

التجاري  بالس ل  لاملقيد  «كمقهى» 

باملحكمة االبتدائية ببنسليمان تحت 

رقم تحليلي رقم 3756، بثمن إجمالي 

قدره 5.222)4 درهم.

لعليه تقبل التعرضات بابتدائية 

التجاري  الس ل  شعبة  بنسليمان، 

يوما املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثانية.

النشرة الثانية

105  مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالصويرة
إشهار تقديم أصل تجاري

كحصة في شركة
ملف اإلشهار رقم : ))2)/17

الس ل التجاري : 7626

حساب رقم : 974)

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة اإلبتدائية بالصويرة املوقع 

أسفله يصرح :

مبرم  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

قامت   ،(2(( يونيو   (2 بتاريخ 

مغربية  املموني،  اوحسنية  السيدة 

يونيو   (4 بتاريخ  مزدادة  او نسية 

التعريف  لبطاقة  اوحاملة   ،1966

لالساكنة   ،I148686 رقم  الوطنية 

الصويرة،   (7 رقم  فضيلة  بتجزئة 

بتقديم جميع عناصر األصل التجاري 

البحيرة  تجزئة   323 بالرقم  الكائن 

الصويرة، املس ل بالس ل التجاري 

بالصويرة  االبتدائية  باملحكمة 

 ،7626 التحليلي  الرقم  تحت 

«مدرسة  نشاط  ملمارسة  املستغل 

قدره  بثمن  لاملقدر  خصوصية»، 

542.222 درهم حسب تقرير مراقب 

شقيري،  سعاد  السيدة  اوحسابات 

يونيو   15 بتاريخ  مراكش  في  املؤرخ 

لحلك كحصة في الشركة في   ،(2((

 ECOLE» لاملسماة  التأسيس  طور 

.«ALYAA PRIVEE

لعليه فعلى الدائنين أن يتقدموا 

الس ل  مكتب  إلى  بتعرضاتهم 

أجل  داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 

15 يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

األلل لينتهي في اليوم اوخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

109 مكرر
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وزارة الداخلية
مديرية الشؤلن القرلية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1227

املرجع : املرسوم رقم :1.494).) 
بتاريخ  6) يوليو 1)2)

العقار املدعو  إن محضر تحديد 
«بالد اوحريشة الشراردة بوغزلان 1» 
الذي تم تحديده في اسم او ماعات 
قد  بوغزلان»،  «الشراردة  الساللية 
تم لضعه بمقر قيادة سيدي احرازم 
على  باملحافظة  لكذا  فاس،   إقليم 
املسح  لمصلحة  العقارية  األمالك 
العقاري بفاس، حيث يمكن لكل من 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.
من   9 لاستنادا ملقتضيات املادة 
القانون رقم 63.17 املتعلق بالتحديد 
اإلداري ألرا�سي او ماعات الساللية 
فإن أجل التعرض على هذا التحديد 
أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
تاريخ   ،(2(( يوليو   (7 من  إبتداء 
نشر هذا اإلعالن باو ريدة الرسمية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  لتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه 
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 
لقيادة سيدي احرازم لحلك إلى غاية 

5) أكتوبر ))2).
 12 لاستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشار   63.17 من القانون رقم 
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقارية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بفاس 
 (3( تعرضه لحلك داخل ثالثة أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 3) يناير 3)2).
1 

لزارة الداخلية
مديرية الشؤلن القرلية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1228

املرجع : املرسوم رقم : 1.493).) 
بتاريخ 6) يوليو 1)2)

العقار املدعو  إن محضر تحديد 

«بالد اوحريشة الشراردة بوغزلان )» 
الذي تم تحديده في اسم او ماعات 
قد  بوغزلان»،  «الشراردة  الساللية 
تم لضعه بمقر قيادة سيدي احرازم 
على  باملحافظة  لكذا  فاس،   إقليم 
املسح  لمصلحة  العقارية  األمالك 
العقاري بفاس، حيث يمكن لكل من 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.
من   9 لاستنادا ملقتضيات املادة 
القانون رقم 63.17 املتعلق بالتحديد 
اإلداري ألرا�سي او ماعات الساللية 
فإن أجل التعرض على هذا التحديد 
أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
تاريخ   ،(2(( يوليو   (7 من  إبتداء 
نشر هذا اإلعالن باو ريدة الرسمية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  لتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه 
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 
لقيادة سيدي احرازم لحلك إلى غاية 

5) أكتوبر ))2).
 12 لاستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشار   63.17 من القانون رقم 
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقارية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بالرشيدية 
 (3( تعرضه لحلك داخل ثالثة أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 3)  يناير 3)2).
2

لزارة الداخلية
مديرية الشؤلن القرلية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1226

املرجع : املرسوم رقم :1.489).) 
بتاريخ  6) يوليو 1)2)

العقار املدعو  إن محضر تحديد 
في  تحديده  تم  الذي  «الفو�سي» 
اسم او ماعات الساللية تكاديرت، 
ايت  القبابة،  العلق،  ام  توريرت 
اكادير  اقا،  اجة  بني  ايت  عنتر،  
مدشر  الزرل لتكاديرت الكناتة اقا، 
ليران،  القصيبة  الزالية،  الرحالة، 
قد تم لضعه بمقر قيادة ايت لابلي  

على  باملحافظة  لكذا  إقليم طاطا،  
املسح  لمصلحة  العقارية  األمالك 
العقاري كلميم، حيث يمكن لكل من 

يعنيه األمر اإلطالع عليه.
من   9 لاستنادا ملقتضيات املادة 
القانون رقم 63.17 املتعلق بالتحديد 
اإلداري ألرا�سي او ماعات الساللية 
فإن أجل التعرض على هذا التحديد 
أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
تاريخ   ،(2(( يوليو   (7 من  إبتداء 
نشر هذا اإلعالن باو ريدة الرسمية.

لتجدر اإلشارة إلى أن التعرض على 
التحديد اإلداري يجب تقديمه بصفة 
حصرية أمام السلطة املحلية لقيادة 
5) أكتوبر  أيت لابلي لحلك إلى غاية 

.(2((
 12 لاستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشار   63.17 من القانون رقم 
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقارية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بكلميم 
 (3( تعرضه لحلك داخل ثالثة أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 3) يناير 3)2).
65

لزارة الداخلية
مديرية الشؤلن القرلية
إعالن عن إيداع محضر 
املوضوع : التحديد اإلداري

رقم 1229
املرجع : املرسوم رقم 1.488).)

بتاريخ 6) يوليو 1)2)
العقار املدعو  إن محضر تحديد 
تم  الذي  علي»،  أيت  «تنغرلت 
تحديده في اسم او ماعات الساللية 
تم  قد  ايت علي»،  تنغورت  «مدشر 
إقليم  تمنارت  قيادة  بمقر  لضعه 
لكذا باملحافظة على األمالك  طاطا، 
العقاري  املسح  لمصلحة  العقارية 
يعنيه  لكل من  يمكن  حيث  كلميم، 

األمر االطالع عليه.
من   9 لاستنادا ملقتضيات املادة 
القانون رقم 63.17 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي او ماعات الساللية 
فإن أجل التعرض على هذا التحديد 
أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 
ابتداء من 7) يوليو ))2) تاريخ نشر 

هذا اإلعالن باو ريدة الرسمية.
التعرض  أن  إلى  اإلشارة  لتجدر 
على التحديد اإلداري يجب تقديمه 
السلطة  أمام  حصرية  بصفة 
 املحلية قيادة تمنارت لحلك إلى غاية

5) أكتوبر ))2).
 12 لاستنادا إلى مقتضيات املادة 
إليه  املشار   63.17 من القانون رقم 
أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقارية 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، لحلك داخل ثالثة )3( أشهر 
بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 3) يناير 3)2).
66

لزارة الداخلية
مديرية الشؤلن القرلية

إعالن عن إيداع محضر التحديد 
اإلداري رقم 1212

املرجع : املرسوم رقم )-1)-487

بتاريخ 6) يوليو 1)2)

العقار املدعو  إن محضر تحديد 

تحديده  تم  الذي  الكردان»،  «ام 

«ام  الساللية  او ماعة  اسم  في 

قد تم لضعه بمقر قيادة  الكردان» 

أديس، إقليم طاطا، لكذا باملحافظة 

على األمالك العقارية لمصلحة املسح 

العقاري بكلميم، حيث يمكن لكل من 

يعنيه األمر االطالع عليه.

من   9 لاستنادا ملقتضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املتعلق بالتحديد 

اإلداري ألرا�سي او ماعات الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التحديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداري 

ابتداء من 7) يوليو ))2) تاريخ نشر 

هذا اإلعالن باو ريدة الرسمية.

 III.  -  إعالنات إدارية
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التعرض  أن  إلى  اإلشارة  لتجدر 

على التحديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية 

 (5 غاية  إلى  لحلك  أديس،  لقيادة 

أكتوبر ))2).

 12 لاستنادا إلى مقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.17 من القانون رقم 

أعاله يجب على كل متعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقارية 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  بكلميم 

تعرضه، لحلك داخل ثالثة أشهر )3) 

بعد انصرام أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 3) يناير 3)2).

67

وزارة التجهيز واملاء

املديرية اإلقليمية للتجهيز لالنقل 

لاللوجستيك لاملاء بنسليمان

إلغاء تحديد امللك العام البحري

بشاطئ الصنوبر

او زء املتواجد بامللحقة اإلدارية 

األللى بباشوية املنصورية

- عمالة بنسليمان -

B479 إلى B385 من الوتد

إعالن عن إلغاء البحث العمومي
للتجهيز  اإلقليمي  املدير  قرار 

لالنقل لاللوجستيك ببنسليمان رقم 

م.ت.م.ع.م/ ت.م.ع.ب ))/63 بتاريخ 

الذي بمقتضاه يلغى   (2(( يوليو   8

البحث العمومي الذي أجري بمكاتب 

بباشوية  األللى  اإلدارية  امللحقة 

لالذي  بنسليمان  بعمالة  املنصورية 

رقم  تحت  الرسمية  باو ريدة  صدر 

بشأن   (2(( ماي   (5 بتاريخ   5717

البحري  العمومي  امللك  تحديد 

و ماعة  التابع  الصنوبر  بشاطئ 

األللى  اإلدارية  امللحقة  املنصورية 

بباشوية املنصورية بإقليم بنسليمان 

.B479 إلى B385 من الوتد

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

1115/))2) بتاريخ 6 يوليو  ))2)، 

املسمى     العقار  على  سيجري  الذي 

عبد السالم حي شهادة امللكية رقم 

باو ماعة  املتواجد   ،69/112814

عين  باشوية  الشقف،  عين  الترابية 

يعقوب،  موالي  إقليم  الشقف، 

الى   (2(( يوليو   (5 من تاريخ  ابتداء 

))2)، بحث علني  3 اغسطس  غاية 

بانجاز  الترخيص  مشرلع  شان  في 

ثقب لجلب املاء منه، من اجل سقي 

لفائدة   هكتارات   (.658( مساحة 

اوحامل  السالم  عبد  بوزناد  السيد 

رقم  الوطينة  التعريف  للبطاقة 

.C48(488

6 

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يوليو    5 بتاريخ    (2((/112( ح.ج   

العقار  على  سيجري  الذي   ،(2((

العقاري  الرسم  حي  نبوية  املسمى 

باو ماعة  املتواجد   ،27/94919

موالي  دائرة  رلا�سي،  سبع  الترابية 

يعقوب، اقليم موالي يعقوب،  ابتداء 

من تاريخ 5) يوليو ))2) الى غاية 3 

اغسطس ))2)، بحث علني في شان 

مشرلع الترخيص بانجاز ثقب لجلب 

مساحة   سقي  اجل  من  منه،  املاء 

دحان  السيد   لفائدة   هكتارات   5

التعريف  للبطاقة  اوحامل  رضوان 

.C752967 الوطينة رقم

7

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

 32 بتاريخ    (2((/1286 ح.ج   

على  سيجري  الذي   ،(2(( يونيو  

 6 قطعة ارضية رقم  العقار املسمى  

ل6مكرر، املتواجد باو ماعة الترابية 

اقليم  اكوراي،  دائرة  جيري،  راس 

اوحاجب،  ابتداء من تاريخ 18 يوليو 

 ،(2(( يوليو   (8 غاية  الى   (2((

بحث علني في شان مشرلع الترخيص 

من اجل  منه،  بانجاز بئر لجلب املاء 

سقي مساحة 7)2.12 هكتارا لفائدة  

فريد لالعالي نيابة عن ابنه  السيد  

اوحامل  لالعالي   ياسين  القاصر 

رقم  الوطينة  التعريف  للبطاقة 

.DF822893

8

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يوليو    4 بتاريخ    (2((/1296 ح.ج   

القطعة  الذي سيجري على    ،(2((

التحديد  من  املستخرجة  االرضية 

حي الشهادة ادارية   18 االداري رقم 

حررت بمجاط في )1 سبتمبر 218)،  

مجاط،  الترابية  باو ماعة  املتواجد 

اقليم مكناس،   دائرة احواز مكناس، 

الى   (2(( يوليو   (( من تاريخ  ابتداء 

بحث   ،(2(( اغسطس  غاية فاتح  

الترخيص  مشرلع  شان  في  علني 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بانجاز 

اجل سقي مساحة ) هكتارات لفائدة  

السيد  اعل ميمون اوحامل للبطاقة 

.S1255 التعريف الوطينة رقم

9

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

 32 بتاريخ   (2((/1287 ح.ج   

على  الذي سيجري   ،(2(( يونيو   

دي  البردي  فدان  املسمى   العقار 

 ،16/513(2 رقم  العاقري  الرسم 

سيدي   الترابية  باو ماعة  املتواجد 

اوخميسلت،  دائرة  املصدر،  عالل 

من تاريخ  ابتداء  اقليم اوخميسات،  

يوليو   (8 الى غاية   (2(( يوليو   19

بحث علني في شان مشرلع   ،(2((

املاء  لجلب  بئر   بانجاز  الترخيص 

منه، من اجل سقي مساحة 2.4943 

امشيشو  السيد   لفائدة   هكتارا 

التعريف  للبطاقة  اوحامل  بنعاشير 

.X822119 الوطينة رقم

10

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

فاتح  بتاريخ   (2((/1295 ح.ج   

على  الذي سيجري   ،(2(( يوليو   

حي  بولعالم  فدان  املسمى  العقار 

 ،46 447ص  برقم  ض  شراء  عقد 

الكنزرة،  الترابية  باو ماعة  ملتواجد 

دائرة اوخميسلت، اقليم اوخميسات،  

الى   (2(( يوليو   19 من تاريخ  ابتداء 

علني  بحث   ،(2(( يوليو   (8 غاية 

بانجاز  الترخيص  مشرلع  شان  في 

منه، من اجل سقي  بئر  لجلب املاء 

السيد  مساحة لاحد هكتارا لفائدة  

للبطاقة  اوحامل  خالد  لفرلكي 

.A412424 التعريف الوطينة رقم

11
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لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يوليو   بتاريخ5    (2((/1124 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   ،(2((

املسمى     يوسفي حي الرسم العقاري 

باو ماعة  املتواجد   ،(7/8754 رقم 

أكلموس،  دائرة  اوحمام،  الترابية 

 (5 من تاريخ  ابتداء  إقليم خنيفرة، 

اغسطس   3 غاية  الى   (2(( يوليو 

بحث علني في شان مشرلع   ،(2((

املاء  لجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  أجل  من  منه، 

 4 مساحة  لسقي  املاشية  لإرلاء 

هكتارات لفائدة  السيد لجورة محمد 

الوطينة  التعريف  للبطاقة  اوحامل 

.I13865 رقم

12

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

9) يونيو    1266/))2) بتاريخ  ح.ج   

العقار  على  سيجري  الذي   ،(2((

العقاري  تالوزت حي الرسم  املسمى 

رقم 41/57111،  املتواجد باو ماعة 

اقليم  دائرة املنزل،  الترابية اغزران، 

يوليو   18 من تاريخ  ابتداء  صفرل،  

 ،(2(( يوليو   (8 غاية  الى   (2((

بحث علني في شان مشرلع الترخيص 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب   بانجاز 

هكتارا   (.954( اجل سقي مساحة 

لفائدة  السيدة حمدي سعدية لمن 

التعريف  للبطاقة  اوحامل  معها  

.CB73773الوطينة رقم

13

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

9) يونيو    1276/))2) بتاريخ  ح.ج   

العقار  على  سيجري  الذي   ،(2((

املسمى تشوت اغيال حي عقد شهادة 

بتاريخ  حررت   147 رقم  االستغالل 

32 نونبر ))2)،  املتواجد باو ماعة 

الترابية عين الشكاك، دائرة ايموزار 

كندر، اقليم صفرل،  ابتداء من تاريخ 

يوليو   (8 الى غاية   (2(( يوليو   18

بحث علني في شان مشرلع   ،(2((

املاء  لجلب  ثقب   بانجاز  الترخيص 

منه، من اجل سقي مساحة 3.3494  

هكتارا لفائدة  السيد كنباش ادريس   

الوطينة  التعريف  للبطاقة  اوحامل 

.C(17212 رقم

14

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج   

1274/))2) بتاريخ 9) يونيو   ))2)، 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

فدان ازغار حي الرسم العقاري رقم 

باو ماعة  املتواجد    ،41/61927

الترابية تازلطة، دائرة صفرل، اقليم 

يوليو   18 من تاريخ  ابتداء  صفرل،  

 ،(2(( يوليو   (8 غاية  الى   (2((

بحث علني في شان مشرلع الترخيص 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب   بانجاز 

هكتارا   2.9448 اجل سقي مساحة  

لفائدة  السيد الداغور عمر  اوحامل 

رقم  الوطينة  التعريف  للبطاقة 

.C168216

15

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

9) يونيو    1269/))2) بتاريخ  ح.ج   

العقار  على  سيجري  الذي   ،(2((

الرسم  حي   (5 السعادة  املسمى 

املتواجد    ،27/95142 العقاري رقم 

باو ماعة الترابية ألالد الطيب، دائرة 

ابتداء  فاس،   اقليم  فاس،  احواز 

الى غاية   (2(( يوليو   18 تاريخ  من 

8) يوليو ))2)، بحث علني في شان 

مشرلع الترخيص بانجاز ثقب  لجلب 

 5 منه، من اجل سقي مساحة   املاء 

عبد  اغزال  السيد  لفائدة   هكتارا 

التعريف  للبطاقة  اوحامل  السالم  

.R141572 الوطينة رقم

16

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج   

أغسطس   (9 بتاريخ   (2((/1267

الذي سيجري على العقارين   ،(2((

الفوقية  حليمة  جنان  املسمين 

مضمنة ب  اوخربة حي عقود شراء 

رقم 44ص ل52 لرقم 178 ص 5)1 

، املتواجدين باو ماعة الترابية كندر 

اقليم  دائرة صفرل،  اخيار،  سيدي 

يوليو   18 من تاريخ  ابتداء  صفرل،  

 ،(2(( يوليو   (8 غاية  الى   (2((

بحث علني في شان مشرلع الترخيص 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب   بانجاز 

هكتارا   0,5197 مساحة  اجل سقي 

عثمان  السموني  السيد  لفائدة  

الوطينة  التعريف  للبطاقة  اوحامل 

.C57((28 رقم

17

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

)126/))2) بتاريخ 9) يونيو ))2) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  حي  العربي»  «أرض 

باو ماعة  املتواجد   41/9599 رقم 

احمد،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 

ابتداء  صفرل،  إقليم  صفرل،  دائرة 

غاية  إلى   (2(( يوليو   18 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( يوليو   (8

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

حفيظي  عزيز  السيد  لفائدة  هكتارا 

اوحاملين  الدبياني،  لفاء  لالسيدة 

 M172328 لبطاقة التعريف الوطنية

.B397859ل

18

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

1277/))2) بتاريخ 9) يونيو ))2) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

1-11» حي الرسم العقاري  «مبرلكة 

املتواجد باو ماعة   7/(59249 رقم 

احواز  دائرة  بيضاء،  عين  الترابية 

من تاريخ  ابتداء  إقليم فاس،   فاس، 

 18 يوليو ))2) إلى غاية 8) يوليو ))2) 

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

من  منه  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا لفائدة   3 أجل سقي مساحة 

السيد حدلن عثمان، اوحامل لبطاقة 

.C734592 التعريف الوطنية

19 
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لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
3)12/))2) بتاريخ 3) يونيو ))2) 
الذي سيجرى على الوحدة املدرسية 
باو ماعة  املتواجد  الرياحي  الالد 
قيادة قرية  الترابية قرية بن عودة، 
إقليم  دائرة سوق األربعاء،  بنعودة، 
يوليو   8 تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة، 
 (2(( يوليو   18 غاية  إلى   (2((
بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 
بإنجاز ثقب لجلب املاء منه من أجل 
تزليد املدرسة باملاء لفائدة مجموعة 
مدارس قرية بنعودة ممثلة في شخص 
بديعة  السيدة  القانونية  ممثلتها 
التعريف  لبطاقة  اوحاملة  الطيبي، 

.G3(1178 الوطنية
20

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 
 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 (2(( يوليو   5 بتاريخ   (2((/1298
التالية  الدلالير  على  سيجرى  الذي 
عين  اوحكمة(،  )باب  عرصة  «عين 
خندق  امالو،  )مسكوطة(،  عرصة 
اح ار  مراقين،  اعشيرة،  البرد، 
اطويل، اغبالو، الهدارين )املكنا�سي( 
الكائنة  سالمة(  )الالد  لالقليعة 
الترابية  باو ماعة  ترلال  بجماعة 
دائرة الوحدة،  قيادة ترلال،  ترلال، 
 (2 تاريخ  من  ابتداء  لزان،  إقليم 
يوليو ))2) إلى غاية 9) يوليو ))2) 
بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 
منها  املاء  لجلب  أثقاب   12 بإنجاز 
من أجل تزليد الساكنة باملاء لفائدة 
جماعة ترلال ممثلة في شخص ممثلها 
القلعي،  الدين  عز  السيد  القانوني 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.GM463(2
21

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( يوليو   5 بتاريخ   (2((/1297

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

التحفيظ  مطالب  موضوع  «تيرس» 

الالد  بقبيلة  الكائن  ر/34897  رقم 

يحيى حي عقد بيع بتاريخ 9) ديسمبر 

الترابية  باو ماعة  املتواجد   (2(1

بن  ألالد  قيادة  حمادي،  بن  ألالد 

حمادي، دائرة سيدي سليمان، إقليم 

تاريخ  من  ابتداء  سليمان،   سيدي 

5) يوليو ))2) إلى غاية 3 أغسطس 

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   (2((

الترخيص بإنجاز ثقب لجلب املاء منه 

من أجل سقي مساحة 0,5896 هكتارا 

سليمان  الالد  منية  السيدة  لفائدة 

لبطاقتي  اوحامالن  انويف،  لرشيد 

 PZ8(3237 الوطنية   التعريف 

.GA6(914ل

22

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( يوليو   5 بتاريخ   (2((/1299

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  حي   «125 «شرف 

باو ماعة  املتواجد   32/8(41 رقم 

باشوية  قاسم،  سيدي  الترابية 

إقليم سيدي قاسم،  سيدي قاسم، 

إلى   (2(( يوليو   (5 من تاريخ  ابتداء 

بحث علني   (2(( أغسطس   3 غاية 

في شأن مشرلع الترخيص بإنجاز بئر 

لجلب املاء منه من أجل سقي حديقة 

لفائدة  هكتارا   0,02 املنزل مساحتها 

السيد سمير الرلكي، اوحامل لبطاقة 

.GN122(88 التعريف الوطنية

23

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

7)12/))2) بتاريخ 4) يونيو ))2) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

املناتة  دلار  داحساين»  «غرسة 

 169/(214 رقم  إدارية  شهادة  حي 

زلمي،  الترابية  باو ماعة  املتواجد 

إقليم  زلمي،  دائرة  زلمي،  قيادة 

 لزان، ابتداء من تاريخ 11 يوليو ))2) 

))2) بحث علني  يوليو   (1 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشرلع  شأن  في 

الزيادة في العمق من 62 إلى 122 من 

مساحة  لسقي  املاشية  إرلاء  أجل 

عبد  السيد  لفائدة  هكتارا   0,10

لبطاقة  اوحامل  اوخريطي،  السالم 

.LC58914 التعريف الوطنية

24

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

يوليو  فاتح  بتاريخ   (2((/1288

القطعة  على  سيجرى  الذي   (2((

الساعة  لدار  الواد  ظهر  املسماة 

 35 شراء  رسوم  حات  لالنجسات 

بتاريخ  ل19)   (224 يوليو   (2 بتاريخ 

6) يوليو 222) ل137 بتاريخ 31 ماي 

5) فبراير  225) ل325 ل326 بتاريخ 

225) ل341 بتاريخ 4) فبراير ))2) 

عامر،  الترابية  باو ماعة  املتواجد 

ابتداء  إقليم سال،  دائرة أحواز سال، 

غاية  إلى   (2(( يوليو   19 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( يوليو   (9

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

1,4225 هكتارا لفائدة السيد محمد 

التعريف  لبطاقة  اوحامل  اوحيرش، 

.A79(79 الوطنية

25

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 1292/))2) بتاريخ فاتح يوليو ))2) 

الذي سيجرى على القطعة األرضية 

بتراب  الطير  برية  تربة  بمكان يسمى 

إدارية  شهادة  حات  الهساكرة  دلار 

بتاريخ   1717 تتعلق باالستغالل رقم 

باو ماعة  املتواجد   (2(( يونيو   6

دائرة  زلمي،  قيادة  زلمي،  الترابية 

زلمي، إقليم لزان، ابتداء من تاريخ 19 

يوليو ))2) إلى غاية 9) يوليو ))2) 

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

بإنجاز ثقب لجلب املاء منه من أجل 

املاشية  لإرلاء  املنزلي  االستعمال 

الرليحي،  الدين  نور  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.GM94727

26

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 1291/))2) بتاريخ فاتح يوليو ))2) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  حي الرسم  العظيم»  «عبد 

املدعو  املحل   32/32386 رقم 

الترابية  باو ماعة  املتواجد  املكيرية 

زيرارة، قيادة زيرارة، دائرة الشراردة، 

إقليم سيدي قاسم، ابتداء من تاريخ 

يوليو   (9 إلى غاية   (2(( يوليو   19

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   (2((

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 12 هكتارا 

لفائدة السيد عبد العالي العضرالي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.G1533(4

27



13989 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 )129/))2) بتاريخ فاتح يوليو ))2) 

الذي سيجرى على القطعة املسماة 

الكائنة بدلار اسويل حات  «الغرسة» 

شهادة إدارية رقم 99 بتاريخ 31 ماي 

الترابية  باو ماعة  املتواجد   (2((

مقريصات،  قيادة  مقريصات، 

تاريخ  من  ابتداء  مقريصات،  دائرة 

يوليو   (9 إلى غاية   (2(( يوليو   19

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   (2((

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل االستعمال املنزلي لإرلاء 

املاشية لفائدة السيد مراد فضيلو، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.LC14(38(

28

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بموجب 

 لكالة اوحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 1294/))2) بتاريخ فاتح يوليو ))2) 

او ماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

 32/37766 رقم  العقاري  بالرسم 

باملكان  سابقا   (9 اإلداري  التحديد 

اعميرة  الالد  دلار  «مزارع  املسمى 

االستغالل  شهادة  حي   السفليين» 
رقم 55 بتاريخ 2) ماي ))2) املتواجد 

باو ماعة الترابية بير الطالب، قيادة 

الشراردة،  دائرة  الطالب،  بير  تكنة 

إقليم سيدي قاسم، ابتداء من تاريخ 

يوليو   (9 إلى غاية   (2(( يوليو   19

مشرلع  شأن  في  علني  بحث   (2((

املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 2,9837 

اوحسن  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  اوحامل  اوحركاتي، 

.G123286 الوطنية

29

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 
يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1281/))2) 
العقار  على  سيجرى  الذي   (2((
الرسم  حي  جيرفي»  «بالد  املسمى 
الكائن   ،R/32465 رقم  العقاري 
بقبيلة الصفافعة املتواجد باو ماعة 
الترابية القصيبية، دائرة القصيبية، 
من  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 
 (9 غاية  إلى   (2(( يوليو   19 تاريخ 
شأن  في  علني  بحث   (2(( يوليو 
مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
لفائدة السيد زازية  هكتارا   0,2350
التعريف  لبطاقة  اوحامل  الزايدي 

.G(36332 الوطنية
30

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 
يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1251/))2) 
العقار  على  سيجرى  الذي   (2((
العقاري  الرسم  موضوع  الفالحي 
شراكة  اتفاقية  حي   ،R/6315 رقم 
بين القطاعين العام لاوخاص حول 
العقارات التابعة مللك الدللة املغربية 
مشرلع رقم   (226 يناير   (7 بتاريخ 
الترابية  باو ماعة  املتواجد   5(719
إقليم  القصيبية،  دائرة  القصيبية، 
سيدي سليمان، ابتداء من تاريخ 19 
يوليو ))2) إلى غاية 9) يوليو ))2) 
بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 
من  منهما،  بإنجاز ثقبين لجلب املاء 
هكتارا   39,95 مساحة  سقي  أجل 
 «SODEFOR SARL» لفائدة شركة 
ممثلة في شخص ممثليها القانونيين 
لالعسري  محمد  اوحوزي  السيدين 
التعريف  لبطاقتي  اوحامالن  احمد، 

.L82898 ل K78166 الوطنية
31

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1248/))2) 

القطعة  على  سيجرى  الذي   (2((

عينوسة»  «غربة  املسماة  األرضية 

شهادة  حات  الكراجين  دلار  بتراب 

يونيو   7 بتاريخ   17(4 رقم  إدارية 

الترابية  باو ماعة  املتواجد   ،(2((

زلمي، دائرة زلمي، إقليم لزان، ابتداء 

إلى غاية   (2(( يوليو   19 تاريخ  من 

بحث علني في شأن   (2(( يوليو   (9

مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 

املاء منه، من أجل االستعمال املنزلي 

السيد احمد  لفائدة  املاشية  لإرلاء 

التعريف  لبطاقة  اوحامل  العمراني 

.LC63995 الوطنية
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لكالة اوحوض املائي لسبوملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1284/))2) 

))2) الذي سيجرى على ارض بدلار 

اعزيب بالعرل�سي حات شهادة إدارية 

 ،(2(( أبريل   (( بتاريخ   799 رقم 

عامر  الترابية  باو ماعة  املتواجد 

الشمالية،  عامر  قيادة  الشمالية، 

سيدي  إقليم  القصيبية،  دائرة 

يوليو   19 من تاريخ  ابتداء  سليمان، 

))2) إلى غاية 9) يوليو ))2) بحث 

علني في شأن مشرلع الترخيص بإنجاز 

ثقب لجلب املاء منه، من أجل سقي 

مساحة 7,98 هكتارا لفائدة السيدة 

لبطاقة  اوحاملة  الشقيرني  فاطمة 

.UA131(35 التعريف الوطنية
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لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1271/))2) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

الطاهر»  اوحاج  «الشريف  املسمى 

 ،R/1574( حي الرسم العقاري رقم 

املتواجد  يحيى  الالد  بقبيلة  الكائن 

قيادة  بومعيز،  الترابية  باو ماعة 

بومعيز، دائرة سيدي سليمان، إقليم 

سيدي سليمان، ابتداء من تاريخ 19 

يوليو ))2) إلى غاية 9) يوليو ))2) 

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة 8) هكتارا لفائدة 

السيد عزيز الصديق اوحامل لبطاقة 

.G143991 التعريف الوطنية
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لكالة اوحوض املائي لسبوملخص قرار

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1261/))2) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

)4» حي  املسمى «املنطقة الصناعية 

 ،13/(7734 رقم  العقاري  الرسم 

الكائن بئر الرامي املتواجد باو ماعة 

اإلدارية  امللحقة  القنيطرة،  الترابية 

إقليم  الجيه،  ألالد  دائرة   ،،6

القنيطرة، ابتداء من تاريخ 19 يوليو 

))2) إلى غاية 9) يوليو ))2) بحث 

الترخيص  مشرلع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   0,0090 مساحة  أجل سقي 

 MAAROUFI FER» شركة  لفائدة 

ممثلها  شخص  في  ممثلة   «SARL
بوزراري  الدين  نور  السيد  القانوني 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.G14(728

35
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لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 
يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/)127/))2) 
العقار  على  سيجرى  الذي   (2((
حي   «(9 الكولف  «اقامة  املسمى 
 ،13/115594 رقم  العقاري  الرسم 
املتواجد  مهدية  بطريق  الكائن 
باو ماعة الترابية القنيطرة، امللحقة 
الجيه،  ألالد  دائرة   ،5 اإلدارية 
تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 
يوليو   (9 إلى غاية   (2(( يوليو   19
مشرلع  شأن  في  علني  بحث   (2((
املاء  لجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه، من أجل سقي مساحة 0,0060 
هكتارا لفائدة السيد هشام بوفلوس 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.G(66942
36

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 
يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1273/))2) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((
حي   «(729 بقعة  «حدادة  املسمى 
 ،13/11212( رقم  العقاري  الرسم 
املتواجد  مهدية  بطريق  الكائن 
دائرة  القنيطرة،  الترابية  باو ماعة 
ابتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 
إلى غاية   (2(( يوليو   19 تاريخ  من 
بحث علني في شأن   (2(( يوليو   (9
مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 
حديقة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
هكتارا   0,0060 مساحتها  املنزل 
هلل  عبد  بوزراري  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.G914744
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لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 
يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1275/))2) 
العقار  على  سيجرى  الذي   (2((
حي   «(716 بقعة  «حدادة  املسمى 
 ،13/112154 رقم  العقاري  الرسم 
طريق  اوحدادة  بتجزئة  الكائن 
الترابية  باو ماعة  املتواجد  مهدية 
دائرة   ،5 امللحقة اإلدارية  القنيطرة، 

ألالد الجيه، إقليم القنيطرة، ابتداء 
إلى غاية   (2(( يوليو   19 تاريخ  من 
بحث علني في شأن   (2(( يوليو   (9
مشرلع الترخيص بإنجاز ثقب لجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
نبيل  السيد  لفائدة  هكتارا   0,0080
اوحامالن  ضريضات  لمريم  فضول 
 FJ1(922 لبطاقتي التعريف الوطنية

.A641(67 ل
38

لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 
 (9 بتاريخ  ح.ج/1278/))2) 
على  سيجرى  الذي   (2(( يونيو 
 A العربي  «املغرب  املسمى  العقار 
الرسم  حي   «51 اكسطونسيون 
املتواجد   ،13/63792 رقم  العقاري 
باو ماعة الترابية القنيطرة، امللحقة 
الجيه،  ألالد  دائرة   ،13 اإلدارية 
إقليم القنيطرة، ابتداء من تاريخ 19 
يوليو ))2) إلى غاية 9) يوليو ))2) 
بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 
بإنجاز ثقب لجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 0,0060 هكتارا لفائدة 

السادة عبد العزيز الكحاللي لسهام 

عطفالي اوحامالن لبطاقتي التعريف 

.M4(67(6 ل MA43664 الوطنية
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لكالة اوحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  اوحوض  لكالة 

يونيو   (9 بتاريخ  ح.ج/1285/))2) 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

حي   «( الشيخ  الالد  «بالد  املسمى 

 ،R/17528 رقم  العقاري  الرسم 

ألالد  الترابية  باو ماعة  املتواجد 

دائرة  قيادة الالد احسين،  احسين، 

سيدي  إقليم  سليمان،  سيدي 

يوليو   19 من تاريخ  ابتداء  سليمان، 

 (2(( يوليو   (9 غاية  إلى   (2((

بحث علني في شأن مشرلع الترخيص 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر لجلب املاء 

سقي حديقة املنزل مساحتها 0,0015 

هكتارا لفائدة السيد جمال القادري، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  اوحامل 

.GA942(3
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عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية13992  



13993 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية13994  
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13995 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية13996  



13997 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية13998  



13999 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14000  
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14001 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14002  



14003 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14004  



14005 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14006  
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عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14008  

5



14009 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

وكالة الحوض المائي ألم الربيع



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14010  



14011 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

63



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14012  



14013 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14014  



14015 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14016  

64



14017 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14018  



14019 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14020  



14021 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

68



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14022  

جامعة القرويين 
الرئاسة فاس



14023 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14024  



14025 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14026  

69



14027 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14028  



14029 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14030  



14031 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14032  

70



14033 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14034  



14035 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14036  



14037 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14038  



14039 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14040  
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14041 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14042  

2 - التسيير

نفقات المعدات
نفقات المستخدمين



14043 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

72



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14044  

المركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش



14045 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 
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عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14046  
الوكالة الجهوية  لتنفيذ المشاريع لجهة الداخلة وادي الذهب



14047 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14048  

74



14049 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14050  



14051 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14052  



14053 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14054  

75



14055 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14056  



14057 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14058  



14059 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14060  

76



14061 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

التعاون الوطني



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14062  



14063 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14064  



14065 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14066  

77



14067 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14068  



14069 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14070  



14071 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14072  



14073 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 
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عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14074  
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14075 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

81

وعدد



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14076  

82



14077 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14078  



14079 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

83



عدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) الجريدة الرسمية14080  

84



14081 الجريدة الرسميةعدد 6)57 - 7) حل اوذ ة 1443 )7) يوليو ))2)) 

85


