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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

 YAMAMA DE 
 L’INVESTISSEMENT

IMMOBILIER ET HOTELIER
 SYIIH

املؤرخ  االستثنائي  للممضر  تبعا 
»اليماحة  لشركة   2122 يونيو   18 في 
والسياحي»  العقاري  لالستتمار 
ش.2.2 الكائنة برقم 326 زنقة سعيد 
سال  اشماعو،  حي  الركيبي،  أحمد 

تقرر حا يلي :
 1 - تصفية الشركة طبقا للمادة 23 

حن القانون األسا�ضي للشركة.
2 - تسمية أجراك حسن كمصفي 

للشركة.
بالعنوان  الكراء  عقد  فسخ   -  3
أحمد  سعيد  زنقة   326 رقم  التالي 

الركيبي، حي اشماعو، سال.
الضريبية  املراسالت  تثبيت   -  4
بالعنوان التالي : رقم 326 زنقة سعيد 
سال  اشماعو،  حي  الركيبي،  أحمد 

عنوان السيد أجراك حسن.
االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بتاريخ   34287 رقم  تمت   بسال 

19 يوليو 2122.
1 P

IFRADEN HOUSE 
السجل التجاري رقم : 36427 

أكادير
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الجمعية  قررت   ،2122 يونيو   26
الجمع  بمثابة  املنعقدة  العاحة 
املسماة  للشركة  االستثنائي  العا2 
ش.2.2   IFRADEN HOUSE
الكائن  درهم،   111.111 برأسمال 

أوحليل،  عمارة  بأكادير،  حقرها 
شركة  عند  الثاني،  الحسن  شارع 

»االئتمانية املعاصرة» حا يلي :
إعالن الحل املسبق للشركة حن 

تاريخ 31 حاي 2122.
تعيين السيد بيير غاسيي كمصف 

للشركة.
: أكادير،  تمديد حقر التصفية في 
الثاني  شارع الحسن  عمارة أوحليل، 

.(FIDUSOUSS عند شركة(
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
 لدى املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

6 يوليو 2122 تمت رقم 111262.
للخالصة والبيان

2 P

SEVIMMO
السجل التجاري رقم : 5933 إنزكان

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الجمعية  قررت   ،2122 حارس   14
العاحة املنعقدة بمثابة الجمع العا2 
املسماة  لشركة  لشركاء  االستثنائي 
 2.811.111 برأسمال   SEV IMMO
ايت  باشتوكة  حقرها  الكائن  درهم، 
باها، الجماعة القروية واد الصفاء، 

دوار ادوز أوسعود، حا يلي :
 Patrick السيد  وفاة  حالحظة 

FRAY بتاريخ 26 يوليو 2121.
وتبعا لوفاة السيد املذكور أعاله 
الجمع  قرر  اإلراثة،  عقد  وحسب 
الحصص  حجموع  توزيع  العا2 
 9331 بنسبة  واملقدرة  االجتماعية 
111 درهم  حصة اجتماعية حن فئة 
رأسمال  في  يمتلكها  والتي  للحصة 
على  املرحو2  ورثة  على  الشركة 

الشكل التالي :

 Cynthie, Juliette اآلنسة   -  1
FRAY 4665 حصة اجتماعية ؛

 Laura, Marie France 2 - اآلنسة
FRAY 4665 حصة اجتماعية.

تعديل  تم  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
 لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

14 أبريل 2122 تمت رقم 711.
للخالصة والبيان

3 P

NOMAC OUARZAZATE II
شركة حساهمة ذات حجلس اإلدارة 

الجماعية وحجلس الرقابة
يبلغ رأسمالها 311.111 درهم

املقر االجتماعي : 65، شارع املهدي 
بن بركة، السوي�ضي، الرباط
 السجل التجاري بالرباط 

رقم : 118947
استقالة وتعيين عضو حجلس 

الرقابة
بمقت�ضى حداوالت حجلس الرقابة 

بتاريخ 31 حارس 2122، تم :
كمال  السيد  استقالة  تسجيل 
حجلس  كعضو  حهاحه  حن  سيد 

الرقابة.
تعيين السيد عزيز رحمان كعضو 
عضو السيد كمال  حجلس الرقابة، 

سيد املستقيل.
انعقاد  عند  حهاحه  حدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العاحة  الجمعية 
في  املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 2123.
حجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

الرقابة كالتالي :

السيد Matthew F. York رئيسا ؛

 MASEN CAPITAL SA شركة 

فاطمة  السيدة  طرف  حن  حمثلة 

حمدوش عضوا ؛

 Sivakumar Lakshman السيد 

عضوا ؛

 Vijaya Pydi Sankara السيد 

Rao عضوا ؛

السيد عزيز رحمان عضوا.

انعقاد  عند  حهاحهم  حدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  العاحة  الجمعية 

في  املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 2123.

اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

21 يوليو 2122 تمت رقم 126528.
حن أجل التلخيص والنشر

حجلس اإلدارة الجماعية

4 P

NOMAC OUARZAZATE III
شركة حساهمة ذات حجلس اإلدارة 

الجماعية وحجلس الرقابة

يبلغ رأسمالها 311.111 درهم

املقر االجتماعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة، السوي�ضي، الرباط

 السجل التجاري بالرباط 
رقم : 118949

استقالة وتعيين عضو حجلس 
الرقابة

بمقت�ضى حداوالت حجلس الرقابة 

بتاريخ 31 حارس 2122، تم :

كمال  السيد  استقالة  تسجيل 

حجلس  كعضو  حهاحه  حن  سيد 

الرقابة.
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تعيين السيد عزيز رحمان كعضو 
عضو السيد كمال  حجلس الرقابة، 

سيد املستقيل.
انعقاد  عند  حهاحه  حدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العاحة  الجمعية 
في  املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 2123.
حجلس  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

الرقابة كالتالي :
السيد Matthew F. York رئيسا ؛

 MASEN CAPITAL SA شركة 
فاطمة  السيدة  طرف  حن  حمثلة 

حمدوش عضوا ؛
 Sivakumar Lakshman السيد 

عضوا ؛
 Vijaya Pydi Sankara السيد 

Rao عضوا ؛
السيد عزيز رحمان عضوا.

انعقاد  عند  حهاحهم  حدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العاحة  الجمعية 
في  املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31 ديسمبر 2123.
اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

21 يوليو 2122 تمت رقم 126527.
حن أجل التلخيص والنشر
حجلس اإلدارة الجماعية

5 P

تسيير حر ألصل تجاري
يوليو   7 بتاريخ  تم بالدار البيضاء 
ألصل  حل  تسيير  عقد  إبرا2   2122
تجاري املتمم بملحق بتاريخ 21 يوليو 

2122 ذو الخصائص التالية :
السيد   : التجاري  األصل  حالك 
أحمد الورد، الحاحل لب0اقة التعريف 
الكائن   BH41676 رقم  الوطنية 
 13 رقم  فيرالنديا،  فيكولو  بإي0اليا، 
فيرسيلي واملسجل بالسجل التجاري 
باملحكمة التجارية الدار البيضاء تمت 

رقم 419981.
السيد ادريس   : املسيرين األحرار 
ايت افقير، الحاحل لب0اقة التعريف 
والكائن   JC342295 رقم  الوطنية 
حعروف،  سيدي   4 البيضاء  بالدار 
92 زنقة 43، والسيد الحسين حاغال، 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

بالدار  والكائن   P288818 رقم 

العقيد  شارع  الفالح،  حي  البيضاء، 

العال2، رقم 27.

 عنوان األصل التجاري : حي لالحريم، 

بلوك 124، رقم 31، الدار البيضاء.

النشاط التجاري : حمل حخصص 

للخبازة والحلويات.

 2122 5 يوليو  : حن  حدة التسيير 

إلى 31 حاي 2126.

سيقو2  العقد،  هذا  بموجب 

املسيرين لألصل التجاري باستغالله 

تمت حسؤوليتهما خالل حدة العقد.
للخالصة والبيان

حالك األصل التجاري : السيد احمد الورد

6 P

FREMCAM SERVICE 
 SARL AU

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة، ذات املواصفات التالية :

 FREMCAM SERVICE : التسمية

ش.2.2.

املقر : 21 ساحة أبو بكر الصديق، 

شقة رقم 8، أكدال، الرباط.

النشاط التجاري :

االستشارات اإلدارية ؛

التجارة.

املدة : 99 سنة.

درهم   111.111  : املال  رأس 

حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم حؤداة كاحلة، بمملها كل حن :

السيد حجري فريد 511 حصة ؛

السيد حجري حممد 511 حصة.

وحجري  فريد  حجري   : التسيير 

حممد عينا حسيران للشركة ملدة غير 

حمدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاري للممكمة التجارية بالرباط 

يوليو   21 بتاريخ   161713 تمت رقم 

.2122

7 P

SKS BROD 
 SARL

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة، ذات املواصفات التالية :
التسمية : SKS BROD ش.2.2.

ال0ابق   ،1 رقم  حمل   : املقر 
عمارة  لكبير،  تجزئة جنان  األر�ضي، 

رقم 89، طريق القني0رة، سال.
النشاط التجاري :

حقاول إدارة العمليات الصناعية ؛
حصمم ؛
التجارة.

املدة : 99 سنة.
درهم   111.111  : املال  رأس 
حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم حؤداة كاحلة، بمملها كل حن :
 511 يونس  الصديقي  السيد 

حصة ؛
 511 سالحة  كورعوش  السيدة 

حصة.
كورعوش  السيدة   : التسيير 
والسيد  للشركة  حسيرة  سالحة 
حشتركا  حسيرا  يونس  الصديقي 

للشركة ملدة غير حمدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  للممكمة  التجاري 
تمت رقم 36267 بتاريخ 19 يوليو 2122.
8 P

ائتمانية املحاسبة الزيتونة
7 زنقة القني0رة، ال0ابق السفلي، رقم 13، 

املدينة الجديدة، حكناس

عقد تسيير حر ألصل تجاري 
ملؤسسة أبواب املستقبل

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
واملسجل   2122 حاي   16 بتاريخ 
قرر   2122 حاي   27 بمكناس بتاريخ 

الشركاء حا يلي :
 INSTITUTION شركة  أع0ت 
 ABWAB AL MOUSTAKBAL
رقم  التجاري  بالسجل  املسجلة 
باملحكمة التجارية بمكناس   27179
تجاري  ألصل  حر  التسيير  حق 
حجمع   5 رقم  زنقة   17  : ب  الكائن 
سفياني  للسيد  حكناس،  البساتين، 
الوطنية  للب0اقة  الحاحل  زوبير، 

تبتدئ  سنتين  ملدة   D551433 رقم 
في  وتنتهي   2121 أكتوبر  فاتح   حن 
31 سبتمبر 2123 حقابل حبلغ شهري 

5111 درهم.
9 P

 STE GREEN BOX
PARAPHARMACIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأسمال : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األب0ال، 
الشقة رقم 4، أكدال، الرباط 

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
االستثنائي بتاريخ 14 يوليو 2122 تم 
للشركة  املسبق  الحل  على  االتفاق 

وتصفيتها.
بناني،  أناس  السيد  تعيين  تم 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحل 
املزداد  جنسية حغربية،   AB214461
سنة 21 فبراير 1978 حصفي للشركة.
 ،15  : ب  حدد  التصفية  حقر 
شارع األب0ال، عمارة رقم 4، أكدال، 

الرباط.
تم وضع املحضر بالسجل التجاري 
 2122 يوليو   18 بتاريخ   بالرباط 

تمت رقم 126423.
سجل التجاري رقم 151311.

10 P

STE DISCOUNT MARKETS
SARL

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات شريك واحد

برأسمال : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : 15، زنقة األشعري، 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط 
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   6 االستثنائي بتاريخ 
للشركة  املسبق  الحل  على  االتفاق 

وتصفيتها.
الرتيمي،  زيدان  السيد  تعيين  تم 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحل 
حغربية،  جنسية  ذو   AE165259

حصفي للشركة.
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زنقة   ،15  : حقر التصفية حدد ب 

األشعري، شقة رقم 4، أكدال، الرباط.
تم وضع املحضر بالسجل التجاري 
 2122 يونيو   12 بتاريخ   بالرباط 

تمت رقم 126318.
سجل التجاري رقم 144483.

11 P

 أوغليس إيف كروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 311.111 درهم
املقر االجتماعي : 63 شارع ابن سينا، 

حكتب رقم 7، أكدال، الرباط
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2122 حاي   31
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
التسمية : أوغليس إيف كروب.

ابن  شارع   63  : االجتماعي  املقر 
سينا، حكتب رقم 7، أكدال، الرباط.

نشاط الشركة :
كراء واستغالل األرا�ضي الفالحية ؛
استيراد وتصدير اآلليات الفالحية ؛

استيرا وتصدير املنتجات الغذائية 
الفالحية ؛

العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 
حباشرة  بصفة  املرتب0ة   التجارية 
أو غير حباشرة باملوضوع أعاله والتي 

ستساهم في تنمية الشركة.
لقد تم تمديد   : رأسمال الشركة 
درهم   311.111 رأسمال الشركة في 

حصة اجتماعية   3111 حقسمة إلى 

ذات القيمة الواحدة 111 درهم.

تم تعيين السادة   : تسيير الشركة 

حممد حراد غنا2، أدا2 ع0ار، دانييل 

ع0ار كمسيرين للشركة.

حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

تم وضع وثائق التأسيس باملحكمة 

التجارية بالرباط يو2 18 يوليو 2122 

1264199 وعليه حصلت  تمت رقم 

رقم  التجاري  السجل  على  الشركة 

.161631
حن أجل النشر واإلخالص

حسير الشركة

12 P

SOFISCOM SARL AU

 NOUTOY TELESERVICE &
BUSINESS

تغييرات حختلفة
على إثر حداوالت الجمعية العاحة 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 18 يوليو 
 NOUTOY حساهمو  قرر   ،2122
 TELESERVICE & BUSINESS

ش.ذ.2.2 بشريك وحيد حا يلي :
على  االجتماعية  الحصص  بيع 
النمو التالي : باعت السيدة شارلوت 
للسيد جوزيه جوتيريز  نوتي ح0وى 
درهم   111 بقيمة  حصة   125 ليفا 
 NOUTOY شركة  حن  حنها  لكل 
 TELESERVICE & BUSINESS SARL

.AU
عن   : اإلدارة  تسيير  في  التغيير 
السيد  جديد  حسير  تعيين  طريق 
فإن  وبالتالي  ليفا،  جوتيريز  جوزيه 
 NOUTOY TELESERVICE & شركة
حشترك  بشكل  ستسير   BUSINESS
نوتوي  شارلوت  السيدة   : قبل  حن 
ح0وى والسيد جوزيه جوتيريز ليفا، 
 : القانوني  الشكل  تغيير  تم  وكذلك 
بعد بيع الحصص االجتماعية، تتخذ 
 NOUTOY TELESERVICE & شركة
BUSINESS الشكل القانوني ل شركة 

ذات حسؤولية حمدودة.
االجتماعي  النشاط  توسيع 
تاجر   : وذلك بإضافة النشاط التالي 
ووسيط يقو2 باالستيراد والتصدير، 
لذلك فإن النشاط االجتماعي  تاجر. 
حكتب   : هو  للشركة  الرئي�ضي 
حؤقت،  )عمل  املختلفة  االرشادات 
حؤقت(،  وعمل  حوظفين  توظيف 
باالستيراد  يقو2  ووسيط  تاجر 
تمويل  تم  كما  تاجر.  والتصدير، 

املقر االجتماعي للشركة الذي تأسس 
سابقا ب : 15 شارع األب0ال، رقم 4، 

 : التالي  العنوان  إلى  الرباط  أكدال، 

6 حكرر، ال0ابق الثاني، عمارة  شقة 
رقم 24 دكار، الرباط.

القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 2122 يوليو   25  بتاريخ 

تمت رقم 126574.

13 P

OUARGUI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
)الشريك الواحد(

الرأسمال قدره : 111.111 درهم
حقرها : ق0اع الفتح، شارع الفداء، 
حغراوة رقم 1132، العيايدة، سال
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
15 حارس 2122 املسجل بسال بتاريخ 
قوانين  وضع  تم   2122 حارس   24

شركة 2.2. ذات املميزات التالية :
 OUARGUI TRAVAUX : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
)الشريك  املحدودة  املسؤولية 

الواحد(.
املقر الرئي�ضي : ق0اع الفتح، شارع 
الفداء، حغراوة رقم 1132، العيايدة، 

سال.
الهدف االجتماعي : حقاول أشغال 

عاحة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 111.111 درهم حقسمة إلى 1111 
للحصة  درهم   111 فئة  حن  حصة 

حوزعة على الشكل التالي :
 1111 عسولي  اوساحة  السيد 

حصة.
: تسير الشركة حن طرف  التسيير 
غير  ملدة  عسولي  اوساحة  السيد 

حمدودة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.36133
14 P

FREE TIME CALL
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الواحد

الرأسمال قدره : 111.111 درهم
حقرها : 24 شارع األحير سيدي 
حممد، حي الرشاد، القرية، سال
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
6 يوليو 2122 املسجل بسال بتاريخ 6 
تم وضع قوانين شركة   2122 يوليو 

2.2. ذات املميزات التالية :
 FREE TIME CALL  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
األحير  شارع   24  : الرئي�ضي  املقر 
سيدي حممد، حي الرشاد، القرية، 

سال.
النداء  حركز   : االجتماعي  الهدف 

الهاتفي.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 111.111 درهم حقسمة إلى 1111 
للحصة  درهم   111 فئة  حن  حصة 

حوزعة على الشكل التالي :
السيد حممدو بشيرو 1111 حصة.

حن  الشركة  تسير   : التسيير 
طرف السيد حممدو بشيرو ملدة غير 

حمدودة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.36261
15 P

ELEVEN CAFE
ش.2.2
حقهى

 ال0ابق األر�ضي، تجزئة السال2 
رقم 4-1 حريرت، خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2122 حاي   16
ذات حسؤولية حمدودة باملواصفات 

التالية :
.STE ELEVEN CAFE : التسمية

حسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
حمدودة.

املقر االجتماعي : ال0ابق األر�ضي، 
حريرت،   4-1 رقم  السال2  تجزئة 

خنيفرة.
الغرض : حقهى.

 الرأسمال : حدد في 111.111 درهم 
حصة حوزعة على   1111 إلى  حوزع 

الشكل التالي :
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حممد برزكان 511 حصة ؛

ليلى برزكان 511 حصة.

التسيير : تسيير الشركة حن طرف 
السيد حممد برزكان والسيدة ليلى 

برزكان ذلك ملدة غير حمددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
18 يوليو 2122 تمت رقم 2122/314 

السجل التجاري رقم 4459.
16 P

STE LHL PROMO 
SARL

زنقة 1 رقم 1، حي الفتح، شقة 1، 
خنيفرة 

غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
عادي بتاريخ 7 يوليو 2122 تم اتخاذ 

القرار التالي :
القرار 1 :

حن حصص  حصة   511 تفويت 
 111 السيد عبد الغاني لباق بقيمة 
درهم للحصة لفائدة السيد الحبيب 

لباق.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
21 يوليو 2122 تمت رقم 2122/319 

السجل التجاري رقم 4311.
17 P

STE AB-L PROMO 
SARL

زنقة 9 رقم 28، حي الفتح، خنيفرة 
غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
عادي بتاريخ 7 يوليو 2122 تم اتخاذ 

القرار التالي :
القرار 1 :

حن حصص  حصة   511 تفويت 
 111 بقيمة  لباق  الحبيب  السيد 
عبد  السيد  لفائدة  للحصة  درهم 

الغاني لباق.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

21 يوليو 2122 تمت رقم 2122/318 

السجل التجاري رقم 4313.

18 P

 JABRIEL FILM 
PRODUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 111.111 درهم

حقرها االجتماعي : 754 شارع 
بلحسن الوزاني، حي السال2، سال

التصفية الكلية للشركة
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
لشركة   2122 يوليو   17 املؤرخ يو2 
 JABRIEL FILM PRODUCTIONS
تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 
التصفية  حسابات  على  املصادقة 
ذحة املصفي والن0ق بإقفال  وإخالء 

عمليات التصفية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال بتاريخ 
 39291 رقم  تمت   2122 يوليو   21

السجل التجاري رقم 28647.
19 P

TAWAM PRINT
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 2122 يونيو  فاتح  بتاريخ  املنعقد 
املجد،  ق0اع  االجتماعي  بمقرها 
سال  العيايدة،   ،9 تجزئة احال2 رقم 
القرار  على  باإلجماع  صادق  والذي 

التالي :
كان  التي  حصة   251 تفويت 
حدروني  ادريس  السيد  يمتلكها 
السيدة  تمتلكها  التي  حصة  و351 
نعيمة الزحراني لصالح السيدة سناء 

الزحراني.
تمتلك  التفويت  هذا  على  بناء 
حصة   611 الزحراني  سناء  السيدة 
والسيدة نعيمة الزحراني تمتلك 411 

حصة.
استقالة السيدة نعيمة الزحراني 

حن حها2 تسيير الشركة.
الزحراني  سناء  السيدة  تسمية 

حسيرة للشركة ملدة غير حمددة.
باملحكمة  املحضر  إيداع  تم 
 االبتدائية بسال بتاريخ 18 يوليو 2122 

تمت رقم 39267.
20 P

THRILL CARS
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

الحصص  تفويت  وعقد  االستثنائي 
بتاريخ  املحين  األسا�ضي   والنظا2 

6 يوليو 2122 تم حا يلي :
نقل 511 حصة اجتماعية التي في 
 511 حوزة السيد طارق بوبكري حن 
إلى  يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة 

السيدة تفوين صديقي ؛
نقل 511 حصة اجتماعية التي في 
حوزة السيد طارق بوبكري إلى السيد 

عاديل الخضر.
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
وحيد  بشريك  املسؤولية  املحدودية 

إلى الشركة املحدودية املسؤولية.
طارق  السيد  املسيران  استقالة 
بوبكري وعدنان بنخير وتعيين حسيرة 

جديدة السيدة تفوين صديقي.
للشركة  األسا�ضي  النظا2  تميين 
وتعديل الفصول التي شملها التغيير.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.126533
21 P

 SOCIETE INTERNATIONALE
DES PONTS

SARL
 11 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الشركة  حسير  قرر   ،2122 يونيو 

حا يلي :

حل الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

 18 بتاريخ  بسال  االبتدائية  املحكمة 

يوليو 2122 تمت رقم 39263.

22 P

 SOCIETE SIHAM’S SECRETS

SPACE
SARL

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،2122 يوليو   5 بتاريخ  وحسجل 

املسؤولية  حمدودة  شركة  إنشاء 

والتي تممل الخصائص التالية :

 SOCIETE SIHAM’S  : التسمية 
.SECRETS SPACE SARL

الهدف االجتماعي : تصفيف شعر 
السيدات والتجميل.

 111.111  : الشركة  رأسمال 
درهم.

إقاحة املعمورة   : املقر االجتماعي 
سال   58 رقم  حمل   11 العمارة 

الجديدة.
حدة الشركة : 99 سنة ابتداء حن 

تاريخ التأسيس.
التسيير : تم تعيين السيدة عائشة 

العزري كمسيرة للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
يوليو   18 بتاريخ   39257 تمت رقم 

.2122
23 P

SABR AMÉNAGEMENT
S.A

شركة حجهولة اإلسم
ذات رأسمال 672.811 درهم

شارع غفصة ساحة الجوالن، الرباط
العا2  الجمع  حداولة  بمقت�ضى 
يونيو   22 االستثنائي للشركة بتاريخ 

2122، تقرر حا يلي :
التصفية املبكرة للشركة.

تمديد  للتصفية،  حنفذ  تعيين 
التصفية  حقر  تمديد  صالحياته، 

وكذا صالحية التوقيع :
بوضهر  نجوى  السيدة  تعيين 
لشركة  القانونية  املمثلة  بصفتها 
حنفذة   «CONSEIL D’EXPERTS»

للتصفية.
يمنح االجتماع العا2 الصالحيات 
أجل  حن  التصفية  ملنفذ  الكاحلة 

القيا2 بتصفية الشركة.
تم تمديد حقر التصفية في شارع 

غفصة ساحة الجوالن، الرباط.
 CABINET« التصفية  ملنفذ 
CONSEIL D’EXPERTS» في شخص 
نجوى  السيدة  القانونية  حمثلتها 
بوضهر حق التوقيع حن اآلن فصاعدا 
في جميع أعمال اإلدارة دون استثناء 
أو تمفظ الوكالة للقيا2 باإلجراءات.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تمت   2122 يوليو   19 بتاريخ 

.126458
24 P

 MY ONE AGENCE
LOCATION DE VOITURE

SARL
نقل املقر االجتماعي للشركة
سجل تجاري الرباط 88161

انعقد   2122 يونيو   21 بتاريخ 
 MY« الجمع العا2 غير العادي لشركة
 ONE AGENCE LOCATION DE
حمدودة  شركة   «VOITURE SARL
 111.111 رأسمالها  املسؤولية، 
 34 رقم  االجتماعي  حقرها  درهم، 
زنقة حالي شقة 9 الرباط، حيث تمت 

املصادقة على :
إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
عمارة  شارع األشعري باب حراكش، 

3، رقم 2، أكدال، الرباط.
األسا�ضي  النظا2  صياغة  إعادة 

للشركة واملصادقة عليه.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 122587.
25 P

BETA SOURCING
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 
2122 تقرر تأسيس  29 يونيو  بتاريخ 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
فإنها  لذلك  وتبعا  واحد.  بشريك 

تتكون حن السيد يوسف حنا.
 BETA  : الشركة  تسمية 

.SOURCING SARL AU
نشاط الشركة :

وساطة في التوظيف.
تقديم خدحات حتعددة.

: تجزئة عين عتارس  حقر الشركة 
 4 رقم   112 عمارة  الثاني  ال0ابق 

الصخيرات تمارة.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

درهما   111.111  : املال  رأس 
حقسم على 1111 حصة بقيمة 111 

درهم للواحدة. 
السيد يوسف   : التسيير التوقيع 

حنا.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يوليو   19 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 136813.
وهذا بمثابة حقت0ف وبيان 

26 P

 MA-DESIGN
INTERMEDIATE

SARL.AU
استثنائي  عا2  جمع  بمقت�ضى 
 2122 يوليو   14 الرباط  في  حرر 
MA- للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 DESIGN INTERMEDIATE SARL
AU حا يلي :

زنقة   : االجتماعي  املقر  تمويل 
البندقية إقاحة خالد بن الوليد شقة 
اليمين  على  االول  املكتب   28 رقم 
 2 أحال   651 رقم  حمل  إلى  الرباط 
املنصور  يعقوب  حي  س  حجموعة 

الرباط.
القانون  حن   4 املادة  تعديل 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانون  اإليداع  تم 
الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
يوليو   21 بتاريخ  تمت رقم126547. 

.2122
27 P

PIXIE GRAPHE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك وحيد

 رأسمالها 45.111 درهم
الكائنة بحي شارع املراب0ين تجزئة 

الفتح رقم 9 تابريكت سال
حلخص حمضر الجمع العا2 

اإلسثتنائي للشركة
العا2  الجمع  إطار  في   -  1
 PIXIE GRAPHE االستثنائي لشركة 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
بتاريخ  املنعقد  وحيد   بشريك 
31 حارس 2122 الكائنة بحي حسنية 
رقم 34 تابريكت سال، تداول حساهمو 

الشركة باإلجماع على حا يلي :
حن  للشركة  األسا�ضي  املقر  تغيير 
34 تابريكت سال إلى  حي حسنية رقم 
حي شارع املراب0ين تجزئة الفتح رقم 

9 تابريكت سال.
تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بسال يو2 7 يوليو 

2122 تمت رقم 39245.
28 P

 PARAMEDICAL FORCE
ACADEMY PRIVE

ش.2.2 ذات شريك وحيد
الرأسمال 31.111 درهم

تأسيس
تم تأسيس الشركة بمقت�ضى عقد 
حسجل   2122 يوليو   4 عرفي بتاريخ 
الشكل  على   2122 يوليو   6 بتاريخ 

التالي :
 PARAMEDICAL : تسمية الشركة
 FORCE ACADEMY PRIVE SARL

AU ش.2.2 ذات شريك وحيد.
الهدف االجتماعي : التكوين املنهي.

الرأسمال : 31.111 درهم حقسمة 
فئة  حن  اجتماعية  حصة   311 إلى 
حن  الواحدة  للحصة  درهم   111
حهدي  السيد  الوحيد  الشريك  قبل 

الكوهن.
حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بالداخلة.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع  الداخلة   : االجتماعي  املقر 
 26 رقم  هبري  جبل  زنقة  املسجد 

حسيرة 1.
التسيير : حن طرف السيد املهدي 
الكوهن حسير شريك وحيد للشركة 

ملدة غير حمدودة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالداخلة  االبتدائية  باملحكمة 

.22129

29 P

BELFIPAR

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها 5.111.111 درهم

املقر الرئي�ضي زنقة بابو2 حي املح0ة 

ال0ابق 8 الشقة رقم 33

السجل التجاري 72837 - التعريف 

الضريبي 1167198

اإلقرار بوفاة املساهمين نجية 
العلج، سعد بلمليح وعبد الوهاب 
بلمليح ونقل حصصهم إلى ورثتهم، 

رفع رأسمال الشركة حن 5.111.111 
درهم إلى 9.181.111 درهم عن 
طريق تصفية الحسابات الجارية 

املرتب0ة 
تمديث النظا2 األسا�ضي

I - بموجب الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 31 حاي 2122 :

العلج،  نجية  املساهمين  وفاة 

بلمليح  الوهاب  وعبد  بلمليح  سعد 

ونقل حصصهم إلى ورثتهم.

6 و7 حن النظا2  تمديث املادتان 

األسا�ضي وفقا لذلك.

II - الجمع العا2 االستثنائي املؤرخ 

في 31 حاي 2122 :

حن  الشركة  رأسمال  رفع 

 9.181.111 إلى  درهم   5.111.111

درهم عن طريق تصفية الحسابات 

الجارية املرتب0ة.

6 و7 حن النظا2  تمديث املادتان 

األسا�ضي وفقا لذلك.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

8 يوليو 2122 تمت رقم 831632.

30 P
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ائتمانية فداد ش.ذ.2.2
5 املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

BATIONE
SARL

الرفع حن رأسمال الشركة
تعديل القانون األسا�ضي للشركة

العا2  الجمع  حمضر  حسب 
يوليو   5 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة  شركاء  قرر  بالرباط،   2122
الرأسمال  ذات   «BATIONE SARL»
2.611.111 درهم والتي يوجد حقرها 
 12 زنقة حممد رن�ضى فيال رقم   : ب 

السوي�ضي، الرباط، حا يلي :
حن  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
طرف الشركاء بمقت�ضى املادة 86 حن 
املنظم للشركات ذات   5-96 القانون 
املسؤولية املحدودة وذلك الستهالك 
الشركة عن طريق خسائر  رأسمال 
السنوات املنصرحة وبالتالي تم دحج 
الديون السائلة املستمقة في حوزة 

الشركاء.
وبهذا فإن رأسمال الشركة قد رفع 
درهم وذلك ليرفع   811.111 بمقدار 
حن 2.611.111 درهم إلى 3.411.111 
8.111 حصة اجتماعية  درهم بخلق 
للواحدة  درهم   111 بقيمة  جديدة 
النمول  على  الشركاء  على  وستوزع 

التالي :
 11333  : حريم  السايغ  السيدة 

حصة اجتماعية.
 11334  : حممد  السايغ  السيد 

حصة اجتماعية.
 : الرؤوف  عبد  السايغ  السيد 

11334 حصة اجتماعية.
حصة   34111  : حجموعه  حا  أو 

اجتماعية.
تعديل القانون األسا�ضي للشركة 
املادة  في  عليه  حنصوص  هو  كما 
96-5 حن القانون وحسب حقتضيات 

حمضر الجمع العا2 االستثنائي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   25 بتاريخ 

.126577
31 P

ائتمانية فداد ش.ذ.2.2

5 املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

مولوسك املغرب
ش.ذ.2.2 بشريك وحيد

تعيين شريك غير قانوني للشركة
تعديل القانون األسا�ضي للشركة

العا2  الجمع  حمضر  حسب 

أبريل   7 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2122 قرر السيد فهمان رشيد لكونه 

»حولوسك  لشركة  الوحيد  الشريك 

وحيد،  بشريك  ش.ذ.2.2  املغرب» 

درهم،   2.511.111 الرأسمال  ذات 

حا يلي :

استقالة السيدة سلمى االحمدي 

السالحي  الشرقاوي  نبيل  والسيد 

للشركة  قانونيين  غير  كمسيرين 

فترة  خالل  الذحة  إبراء  وحنمهم 

تسييرهم.

العزيز  عبد  السيد  تعيين 

جديد  قانوني  غير  كمسير  املسنوني 

للشركة لفترة غير حمددة حع حنمه 

والتصرف  اإلدارة  صالحيات  جميع 

املنصوص عليها في النظا2 األسا�ضي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2122 يوليو   25 بتاريخ 

.126583

32 P

SERHANE CASH
SARL

شركة سرحان كاش ش.2. 2.
رأسمالها : 111.111 درهم

قصر عشيش النيف تنغير

تأسيس الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   2122 يونيو   27

ذات الخصائص التالية :

سرحان  »شركة   : التسمية   -  1

 SERHANE CASH  « كاش ش.2.2.» 

.»SARL

قصر   : االجتماعي  حقرها   -  2

عشيش النيف تنغير.

3 - نشاطها :
تمويل األحوال.

البناء واإلشغال املختلفة.
لحساب  البضائع  نقل 

الغير. 
حن  تسير  الشركة   : التسيير   -  4
أو  املهدي  سرحان  السيد  طرف 

سرحان ابراهيم. 
: حدد رأسمالها في  الرأسمال   -  5
حصة   1111 إلى  حقسم   111.111

بقيمة 111 درهم للواحد.
99 سنة تبتدئ حن يو2  - املدة   6

تسجيلها بالسجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  7
بتنغير  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   2122 يوليو   14 بتاريخ 

.3983/593
حن اجل الخالصة والبيان 

33 P

LA CANADA TP
 SARL 

رأسمالها 2511.111 درهم
شركة ال كندا تيبي ش.2. 2.

دوار غليل تغزوت تنغير
تأسيس الشركة

بمقت�ضى عقد عرفي بتنغير بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   2122 يوليو   16

ذات الخصائص التالية :
1 - التسمية : »شركة ال كندا تيبي 
 »LA CANADA TP SARL« «.2.2.ش
دوار غليل   : - حقرها االجتماعي   2

تغزوت تنغير.
3 - نشاطها :

البناء واألشغال املختلفة.
أو صيانة طرق االتصاالت  إنشاء 

وأنابيب املياه والصرف الصحي.

نقل البضائع لحساب الغير.
حن  تسير  الشركة   : التسيير   -  4
طرف السيد بوالنصر احمد أو اويميا 

حممد. 
: حدد رأسمالها في  الرأسمال   -  5
2.511.111 حقسم إلى 25111 حصة 

بقيمة 111 درهم للواحد.
99 سنة تبتدئ حن يو2  - املدة   6

تسجيلها بالسجل التجاري.

القانوني بكتابة  تم اإليداع   -  7  
بتنغير  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.3987/611
حن اجل الخالصة والبيان 

34 P

STE TP2A
SARL

ال0ابق السفلي رقم 44 حي رياض 1 
سيدي عالل البمراوي

 تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك واحد

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 
16 يونيو 2122، تم إقرار حا يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تممل  والتي  املحدودة 

التالية :
.STE TP2A : التسمية

األشغال   : االجتماعي  الهدف 
اليد   - البناء  أشغال  أو  املختلفة، 

العاحلة.
 111.111  : الشركة  رأسمال 

درهم.
حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
ال0ابق السفلي   : املقر االجتماعي 
عالل  سيدي   1 رياض  حي   44 رقم 

البمراوي.
السيد حوالي عبد هللا   : التسيير 

والسيد عبد هللا الحيمر.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.1319
34P مكرر

TAGANT FIELD
SARL

EN LIQUIDATION
RC N° 131893/ TEMARA

إشعار بمل الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بالرباط 
واملسجل بتمارة   2122 يونيو   28 في 
 TAGANT FIELD« قرر املساهمان في
شركة  «SARL EN LIQUIDATION
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ذات املسؤولية املحدودة رأسمالها   
شارع   129 درهم وحقرها   111.111

القاهرة رقم 2 تمارة، حا يلي :
 TAGANT« حل الشركة املسماة 

.»FIELD SARL
فاطمة  عباد  السيدة  تعيين 

كمصفي لها.
تمديد املقر االجتماعي 129 شارع 
القاهرة رقم 2 تمارة، كمقر للتصفية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بتمارة  باملحكمة   الضبط 

 15 يوليو 2122 تمت رقم 1468.
35 P

SOLAR ENERGY AFRICA
شركة حساهمة

رأسمالها 311.111 درهم
املقر االجتماعي : تجزئة 661، حي 

حوالي رشيد، بن جرير املغرب
 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2122 يونيو 

حساهمة باملميزات التالية :
 SOLAR  : االجتماعية  التسمية 

.ENERGY AFRICA
الشكل القانوني : شركة حساهمة.
661، حي  املقر االجتماعي : تجزئة 

حوالي رشيد، بن جرير املغرب.
)حلخص(   : االجتماعي  الغرض 
في  سواء  الشركة  غرض  يكمن   :
املغرب أو في الخارج جميع الخدحات 
بتوفير  املتصلة  التجارية  واألنش0ة 
ال0اقة  استخدا2  وكفاءة  ال0اقة 

وال0اقات املتجددة.
املدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : 311.111 درهم 
املساهمات  حن  بالكاحل  حكتتبة 

النقدية.
أعضاء حجلس اإلدارة :

الساكن  الحب0ي،  هشا2  السيد 
النسيم  إقاحة   ،3 املسيرة  بمراكش، 

رقم 61.
الساكن  قدوري،  حسن  السيد 
اليوسفية،  إقاحة  البيضاء،  بالدار 
الشقة  الخاحس،  ال0ابق  درج ب1، 

51، شارع بئر انزران، املعاريف.

الساكن  حصار،  شرف  السيد 
رياض  الرياض،  حي   ، بالرباط 
 ،6 عمارة   ،2 القرطبة  األندلس، 

الشقة 3.
اإلدري�ضي،  التبر  حسن  السيد 
شارع   ،45 البيضاء،  بالدار  الساكن 
 ،E عمارة  ياسمين،  إقاحة  غاندي، 
درب ب1، ال0ابق الثالث، املعاريف.

السيد خالد بادو، الساكن بالدار 
 ،93 البيضاء، تجزئة ليليا، فيال رقم 

الرحمة 2، دار بوعزة، النواصر.
املقيم  لغزيوي،  ياسين  السيد 
األحريكية،  املتمدة  بالواليات 
 22 كمستوال سيركل   14 كاليفورنيا، 

أ ستانفورد س أ 94315.
حكتب   : الحسابات  حراقب 
 ،FIDAROC GRANT THRONTON
الكائن بالدار البيضاء، تجزئة املنار، 
يمثله  السالوي،  ادريس  شارع   ،7

السيد فيصل حكوار.
وتوزيع  االحتياطيات  تكوين 
األسا�ضي  القانون  أحكا2   : األرباح 
القانونية  األحكا2  يتضمن  للشركة 

الجاري بها العمل في هذا املجال.
حسن  السيد   : العا2  املدير 
قدوري، عين باجتماع حجلس اإلدارة 

املنعقد في 29 يونيو 2122.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة االبتدائية بابن 
تمت   2122 يوليو   22 بتاريخ  جرير 

رقم 227.
 SOLAR ENERGY« تم قيد شركة
بابن  التجاري  بالسجل   «AFRICA
تمت   2122 يوليو   22 بتاريخ  جرير 

رقم 3325.
قصد النشر واإلعالن

36 P

 MAGHRIB HOSPITALITY
COMPANY

»MHC»
شركة حساهمة

رأسمالها 4.111.111.111 درهم
املقر االجتماعي : 2-4 زنقة األب0ال، 

حي الراحة، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 
451165 الدار البيضاء

تغيير طريقة حزاولة حها2 اإلدارة 
العاحة

اإلدارة  حجلس  حمضر  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   29 في   املنعقد 

حا يلي :
للشركة،  العاحة  اإلدارة  يتولى 
تمت حسؤوليته، شخص طبيعي غير 
»املدير  بلقب  رئيس حجلس اإلدارة، 

العا2».
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
يوليو   18 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2122 تمت رقم 831527.
قصد النشر واإلعالن

37 P

ائتمانية فداد ش.ذ.2.2
5 املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

SP MAR
SARL AU

تمويل املقر االجتماعي
تعديل القانون األسا�ضي للشركة

العا2  الجمع  حمضر  حسب 
يونيو   13 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2122
بشريك  ش.ذ.2.2  حار»  بي  »اس 
 2.711.111 الرأسمال  ذات  وحيد، 
إلى  االجتماعي  املقر  تمويل  درهم، 
العنوان التالي : 9، شارع القا�ضي بن 
حمادي الصنهاجي السوي�ضي الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   25 بتاريخ 

.126578
38 P

األستاذ حممد الهم�ضي
حوثق بسال

18، شارع فاس

DARAN
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 18.111.111 درهم
بمقت�ضى عقد توثيقي حمرر حن 
طرف األستاذ حممد الهم�ضي بتاريخ

السيد صالح  باع   ،2122 يوليو   14
التعريف  لب0اقة  الحاحل  عبود، 
والسيدة   ،BE76635 رقم  الوطنية 
لب0اقة  الحاحلة  تابت،  نادية 
 BE422563 رقم  الوطنية  التعريف 
جميع حصصهم االجتماعية وقدرها 
في  يملكونها  والتي  حصة   181.111
لفائدة   ،«DARAN SARL« شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
«FABEN ISKAN»، حقرها االجتماعي 
 ،2 الوحدة  تجزئة  البيضاء،  بالدار 
نتيجة  بال0ابق األول،  شارع واد ز2، 
خصائص  بعض  تغيير  تم  لذلك 

الشركة كما يلي :
استقالة السيد صالح عبود   -  1

حن حهمة تسيير الشركة.
2 - تعيين السيد الحسين بن الحو 
 »DARAN SARL« للشركة  كمسير 

ملرحلة غير حمددة.
3 - تغيير الشكل القانوني للشركة 
حن شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى   «DARAN SARL»
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

.»DARAN SARL AU»
و8  و6  و3   1 تغيير الفصول   -  4

و15 حن القانون األسا�ضي للشركة.
األسا�ضي  القانون  تميين   -  5

للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  6
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجاري 
 22 يوليو 2122 تمت رقم 832165.
39 P

لو بانيي دو غيو 
ش.2.2

رأسمالها 81.111 درهم
املقر االجتماعي : حي والد بوطيب 

سيكتور 3 الناضور
املؤرخ  العرفي  للعقد  تبعا 

بالناضور بتاريخ 8 يونيو 2122 :
اسية  دراز  السيدة  باعت 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 
حصصها  جميع  س   612388 رقم 
املحصورة في عدد 211 حصة للسيد 
دراز صالح الحاحل لب0اقة التعريف 

الوطنية رقم 267247 س.
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باعت السيدة دراز وردة الحاحلة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 
حصصها  جميع  س   612387
حصة   211 عدد  في  املحصورة 
الحاحلة  فاظمة  عاضمي  للسيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

812492 ب ت.
تم تقرير حا يلي :

القانون  حن  و7   6 املادة  تغيير 
األسا�ضي.

دراز صالح : 411 حصة.
عاضمي فاظمة : 411 حصة.

حسير  صالح  دراز  السيد  عين 
للشركة ملدة غير حمدودة.

إن توقيع الشركة سيتم حن طرف 
السيد دراز صالح.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2122 يونيو   17 بتاريخ  بالناضور 

تمت رقم 1252.
40 P

األستاذة حماسن العاقل
حوثقة بالرباط

26 زنقة حوالي رشيد، شقة رقم 9
الهاتف : 15.37.71.78.11/15.37.71.78.11

AL KHALIDI INVEST IMMO
SARL

رأسمالها : 2.111.111 درهم
حقرها االجتماعي : الرباط، السوي�ضي 
214 شارع حممد السادس ال0ابق 

األول
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
العاقل،  حماسن  األستاذة  حكتب 
يونيو   24 بتاريخ  بالرباط،  حوثقة 

2122، تقرر حا يلي :
حصة اجتماعية   15211 تفويت 
 AL KHALIDI INVEST« للشركة 

IMMO SARL» حقسمة كاآلتي :
2411 حصة اجتماعية حن 4111 
السيد  يمتلكها  اجتماعية  حصة 
طارق  السيد  لفائدة  الخالدي  زياد 

الخالدي.
حن  اجتماعية  حصة   11411
تمتلكها  اجتماعية  حصة   12111
اآلنسة ندى الخالدي لفائدة السيد 

طارق الخالدي.

2411 حصة اجتماعية حن 4111 
السيد  يمتلكها  اجتماعية  حصة 
السيد طارق  لفائدة  الخالدي  نديم 

الخالدي.
تعديل الفصول 6 و7 حن القانون 

األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126457.
41 P

األستاذة حماسن العاقل
حوثقة بالرباط

26 زنقة حوالي رشيد، شقة رقم 9
الهاتف : 15.37.71.78.11/15.37.71.78.11

ZAHRAT ENNADA
SARL

رأسمالها : 311.111 درهم
حقرها االجتماعي : الرباط، زنقة 
الهند عمارة قمر الزحان A رقم 7 

القبيبات
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
العاقل،  حماسن  األستاذة  حكتب 
يونيو   24 بتاريخ  بالرباط،  حوثقة 

2122، تقرر حا يلي :
اجتماعية  حصة   2281 تفويت 
 ZAHRAT ENNADA« للشركة 

SARL» حقسمة كاآلتي :
 911 حن  اجتماعية  حصة   661
السيد  يمتلكها  اجتماعية  حصة 
طارق  السيد  لفائدة  الخالدي  زياد 

الخالدي.
 1211 961 حصة اجتماعية حن 
اآلنسة  تمتلكها  اجتماعية  حصة 
طارق  السيد  لفائدة  الخالدي  ندى 

الخالدي.
 911 حن  اجتماعية  حصة   661
السيد  يمتلكها  اجتماعية  حصة 
السيد طارق  لفائدة  الخالدي  نديم 

الخالدي.
تعديل الفصول 6 و7 حن القانون 

األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126453.
42 P

UNITED AUTO
SARL AU

حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالرباط   2122 يوليو   13 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد :
.UNITED AUTO : التسمية

حيكانيكي/اصالح هياكل   : الهدف 
السيارات.

 33 تجزئة رقم   3 النور   : العنوان 
عين عتيق.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 111.111 درهم للسيدة حريم ترى 

بقيمة 111 درهم للحصة الواحدة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
حريم ترى كمسيرة للشركة ملدة غير 

حمدودة.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 21 بتاريخ   136831 تمارة تمت رقم 

يوليو 2122.
43 P

HIDROPURA MAROC
SARL

رأسمال الشركة : 511.111 درهم
املقر االجتماعي : 6 ضاية عوى، 
الشقة 16، ال0ابق الرابع، حي 

أكدال
الرباط

س.ت : 139721 / الرباط
ت.ض : 37641571

العادي  العا2 غير  الجمع  حمضر 
بتاريخ 28 يونيو 2122 قرر حا يلي :

غير  ملدة  تمديد   : املسير  حدة 
حمدودة.

السيد دانينبيرجي جورج الواز بيير 
 AB17716X التسجيل  ب0اقة  رقم 
 3 االزدياد  تاريخ  الفرنسية  جن�ضي 
يونيو 1952 إقاحته إقاحة باب البمر 

عمارة 6 شقة 11 حارينا سال.
األعمال  بجميع  الشركة  تلتز2 
املتعلقة بها حن خالل توقيعه الوحيد.

تميين القانون األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126575.
44 P

CARAVELLE SERVICE
SARL AU

رأس املال : 1.111.111 درهم
املقر االجتماعي : رياض 5، شارع 

النخيل، رقم 3، حي الرياض
 الرباط

رقم السجل التجاري : 116329
العا2  الجمع  قرار  بموجب 
بتاريخ  واالسثنائي  السنوي  العادي 
طرف  حن  املمثل   ،2122 يونيو   23
بالنظر إلى  السيد ابراهيم البدراوي، 
الوضع املالي للشركة أنه تم الوصول 
رأس  حن   %75 حن  أكثر  إلى خسارة 
املال وبالتالي وفقا للقانون قرر حدير 
ويتعهد  النشاط  استمرارية  الشركة 
املواعيد  في  الحالة  هذه  بتصحيح 

القانونية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة التجارية بالرباط تمت رقم 

4828 بتاريخ 7 يوليو 2122.
45 P

CAFE MARKET
SARL

رأس املال : 111.111 درهم
 N°7 GALERIE : املقر االجتماعي

 COMMERCIALE CASA GREEN
 TOWN, BOUSKOURA,

CASABLANCA
رقم السجل التجاري : 419455

بموجب قرار الجمع العا2 العادي 
يونيو   23 السنوي واالسثنائي بتاريخ 
السيد  طرف  حن  املمثل   ،2122
الوضع  إلى  بالنظر  السهمي،  حممد 
إلى  الوصول  تم  أنه  للشركة  املالي 
حن رأس املال   %75 خسارة أكثر حن 
حدير  قرر  للقانون  وفقا  وبالتالي 
ويتعهد  النشاط  استمرارية  الشركة 
املواعيد  في  الحالة  هذه  بتصحيح 

القانونية.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
يوليو   7 بتاريخ   27289 رقم  تمت 

.2122
46 P

PURE STONE
شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها : 511.111 درهم

املقر االجتماعي : 111 دوار البراهمة
بوقنادل عاحر سال

السجل التجاري 25485
املساهمين  ملداوالت  طبقا 
املجتمعين بالجمع العا2 غير العادي 
بتاريخ 27 يونيو 2122 تقرر املصادقة 
التي  االجتماعية  الحصص  بيع  على 
يونيو   25 أنجزت بعقد عرفي بتاريخ 

: 2122
درهم   111 بقيمة  حصة   811
الدرازي  السيد  حلكية  حن  للواحد 

حممد لفائدة السيدة بجي جميلة.
البنود 6 )الحصص( و7 )رأسمال( 
تغير  قد  األسا�ضي  القانون  حن 

باملناسبة وأصبح التقسيم كاآلتي :
عادل  حممد  بلبركة  السيد 

261.111 درهم أي 2611 حصة.
 161.111 الدرازي حممد  السيد 

درهم أي 1611 حصة.
السيدة بجي جميلة 81.111 درهم 

أي 811 حصة.
بكتابة  القانوني  الوضع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ  بسال 

رقم 39294.
قصد النشر

47 P

BURO3W
SARL

السجل التجاري بالرباط
رقم 152383

طبقا ملحضر الجمع العا2 لشركة 
BURO3W رأسمالها 111.111 درهم 
وحقرها االجتماعي بالرباط عمارة 31 
لوكيلي  أحمد  حوالي  زنقة   8 شقة 

حسان تقرر حا يلي :

الفسخ املسبق للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.125612
48 P

 MASOH RENOVATION ET
CONSTRUCTION

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 
تم إعداد القانون   2121 ديسمبر   6
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
 MASOH  : الشركة  تسمية 
 RENOVATION ET

.CONSTRUCTION
بإيجاز   الشركة  وغرض  أهداف 
للمباني  التأهيل  وإعادة  ترحيم   :

واملنشآت املعمارية.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أحمد  زنقة حوالي   8 رقم  شقة   31

الوكيلي حسان الرباط.
 111.111 الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم حقسم كالتالي :
 1111 شهبون  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحقر حسير الشركة :
الحسن شهبون CIN J37147 ملدة 

غير حمدودة.
الشرفي  املستشفى  حي   : عنوانه 

أسا.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم 156987 

بتاريخ 27 ديسمبر 2121.
50 P

السفار خالد

خبير حماسب

الهاتف : 15.37.68.15.59

 CENTRE DE MALADIES
 RENALES ET DE DIALYSE

MIFTAH
SARL AU

حي السال2، سكتور 2، رقم 532
سال

زيادة الرأسمال

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2122، قرر  22 يونيو  بالرباط بتاريخ 
الجمع العا2 غير العادي املوافقة على 
بقيمة  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 311.111 211.111درهم لحمله إلى 
سهم   2111 بإنشاء  وذلك  درهم 
جديد حن خالل تصفية الحسابات 

الجارية للشريكة الوحيدة.
تغيير  العا2  الجمع  قرر  وبالتالي 
األسا�ضي  النظا2  حن  و7   6 املادة 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تمت رقم 39288.
للخالصة واإلشهار

51 P

JAYA CASH
 SARL

d’Associée Unique
جايا كاش ش.2.2

 ذات الشريكة الوحيدة
تأسيس

حمرر  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بالدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 2122، 
تم تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريكة وحيدة وذات الخصائص 

التالية :
التسمية : جايا كاش.

الهدف : غرض الشركة :
املالية.

تمويل األحوال حمليا ودوليا.
.C التغيير اليدوي حن الفئة

إدارة الفرع.
العمليات  جميع  عا2،  وبشكل 
الصناعية والتجارية واملالية واألوراق 
أو  حباشر  بشكل  املتعلقة  أو  املالية 
والتي  الرئي�ضي  بالهدف  حباشر  غير 
يمكن أن تسهل توسيعها أو ت0ويرها.
يمكنه تنفيذ جميع العمليات التي 
وتتعلق به  تتوافق حع هذا الغرض، 

وتساهم في تمقيقه.
البيضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 
93، شارع املسيرة الخضراء، ال0ابق 

الثالث.

في  الشركة  حدة  حددت   : املدة 
التأسيس  يو2  حن  ابتداء  سنة   99
حالة الحل املسبق  النهائي باستثناء 
التمديد املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 111.111 في  االجتماعي  الرأسمال 
للسيدة  بالكاحل  خصصت  حصة 

زينب حزابي.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في ديسمبر حن كل 

سنة.
السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 
زينب حزابي كمسيرة وحيدة وملدة غير 

حمددة.
األرباح : املنتجات الصافية للسنة 
النفقات  جميع  اقت0اع  بعد  املالية 
ذلك  في  بما  أخرى،  وأعباء  العاحة 
تكون  كل االستهالكات واالحتياطات، 
الربح الصافي، حن هذا الربح الصافي 
الخسائر  وعند االقتضاء  املنقوص، 
السابقة، يقت0ع حبلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2122 يوليو   14 بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم : 831241.
بكتابة  الشركة  تسجيل  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 2122 يوليو   14 بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم : 549855.
52 P

AFRADE
SARL

أفراد ش.2.2
الجماعي  القرار  ملحضر  طبقا 
ديسمبر   31 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 
ش.2.2،  »أفراد»  لشركة   ،2121
شركة حمدودة املسؤولية، رأسمالها 
االجتماعي  حقرها  درهم،   111.111
15-17 شارع حممد  بالدار البيضاء، 
الخاحس وحسجلة بالسجل التجاري 
 ،46.841 رقم  تمت  البيضاء  للدار 

قرر شركاء الشركة حا يلي :
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إعالن وفاة الراحل السيد إبراهيم 

سو�ضي.

الشركاء  على  واملوافقة  االعتراف 

الجدد حن ورثة املتوفى.

التوزيع  على  باملوافقة  االعتراف 

الجديد لرأس املال بعد وفاة السيد 

إبراهيم سو�ضي.

انتهاء حهمة املدير املشارك السيد 

إبراهيم سو�ضي بعد وفاته.

السيد  حشاركة  حديرة  تعيين 

غير  ملدة  وذلك  السو�ضي  صفية 

حمدودة.

اإلدارة  لجنة  على  املوافقة 

املشتركة الجديدة وحنح الصالحيات 

للمديرين املشاركين.

التوقيع االجتماعي.
زيادة رأسمال الشركة وذلك عن 

للشركاء  الجاري  الحساب  طريق 

 711.111 إلى   111.111 حن  لرفعه 

درهم.

وفقا  األسا�ضي  النظا2  تمديث 

 19-21 لذلك وحواءحته حع القانون 

املؤرخ في 26 أبريل 2119.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2122 يوليو   21 في تاريخ  باملحمدية، 

تمت رقم : 832145.

53 P

A2L PRODUCTION FILMS
SARL

أ2ل برودكسيون فيلم ش.2.2

تمويل املقر االجتماعي
طبقا للجمع العا2 الخارق للعادة 

فبراير   21 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

شركة  احسبيك،  لشركة   ،2122
رأسمالها  املسؤولية،  حمدودة 

حقرها  درهم،   311.111 االجتماعي 

 ،386 البيضاء،  الدار   : االجتماعي 
وشارع  الشر�ضي  أحمد  زنقة  زاوية 
التجاري  بالسجل  حسجلة  بوركون، 

 ،211177 رقم  تمت  البيضاء  الدار 

قرر الشركاء حا يلي :

تمويل املقر االجتماعي حن : الدار 
أحمد  زنقة  زاوية   ،386 البيضاء، 
الشر�ضي وشارع بوركون. إلى : رقم 2، 
زنقة بوبكر بقالني زاوية زنقة الجزائر 

لوزي0انيا،   3 رقم  السفلي  ال0ابق 

أنفا، الدار البيضاء.

القوانين  حن   4 البند  تعديل 

األساسية للشركة.

311 أسهم  املصادقة على تفويت 

أبيها  إلى  العراقي  زينب  السيدة  حن 

السيد عبد الحي العراقي.

311 أسهم  املصادقة على تفويت 

أبيها  إلى  العراقي  ياقوت  السيدة  حن 

السيد عبد الحي العراقي.

تقويم الغرض االجتماعي للشركة.

تمويل الشركة إلى شركة حمدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

وفقا  األسا�ضي  النظا2  تمديث 

 19-21 لذلك وحواءحته حع القانون 

املؤرخ في 26 أبريل 2119.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

 2122 فبراير   21 بتاريخ  البيضاء، 

تمت رقم : 832291.

54 P

CARA GOLD
تأسيس شركة

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم  قد  بالرباط 

تممل  والتي  املسؤولية  حمدودة 

الخصائص التالية :

CARA GOLD : التسمية

الصفة القانونية : شركة حمدودة 

املسؤولية.

إدارة  حقاول   : االجتماعي  الهدف 

الصناعية  أو  التجارية  العمليات 

أو  املدنية  للخدحة  الزراعية  أو 

العسكرية.
 111.111  : الشركة  رأسمال 

درهم.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 16 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
أكدال  عوى  ضاية  زنقة   6 عمارة 

الرباط.
التسير : حممد شوكري.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
تمت  بالرباط  التجارية  املحكمة 
السجل التجاري رقم 161751 بتاريخ 

25 يوليو 2122.
للخالصة والتذكير

التسيير

55 P

POLE REGIONAL SERVICES
التصفية

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
 2122 ديسمبر   13 بتاريخ  املنعقد 
 POLE قرر الشريك الوحيد لشركة 
رأسمالها   ،REGIONAL SERVICES
االجتماعي وحقرها  درهم   111.111 
ب : زنقة ضاية عوة، عمارة 2، شقة 

3، أكدال، الرباط حا يلي :
حل الشركة السابق ألوانه.

تعيين السيد عبد الرحيم افقيرن 
كمصفي للشركة.

زنقة   : ب  التصفية  حقر  تمديد 
 ،3 شقة   ،2 عمارة  عوة،  ضاية 

أكدال، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2122 حارس   11 بتاريخ  التجارية 

تمت رقم 122818.
56 P

RIMZAS IMMO
SARL

رأسمال : 1.611.111 درهم
شارع اللة اسماء تجزئة اد2 2 عمارة 

5 حمل رقم 1 تابريكت - سال
بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ 
بمصلحة  واملسجل   2122 يونيو   7
يوليو   5 بتاريخ  الرباط  في  التسجيل 

2122 تمت رقم 28812.
شركة  في  املساهمون  قرر 

RIMZAS IMMO
 111.111  : الزيادة في رأس املال 
وذلك  درهم   1.611.111 إلى  درهم 

بضم الحساب الجاري للشراء بزيادة 

1.511.111 درهم.

اإلحضاء   وسل0ة  الشركة  تسيير 

السيد  تسمية  املساهمون  قرر   :

ملدة  للشركة  كمسير  زكرياء  حمودة 

غير حمددة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة 

سال بتاريخ 18 يوليو 2122 تمت رقم 

.39265

57 P

4K CONCEPT

SARL

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة، ذات املواصفات التالية :

 4K CONCEPT  : التسمية 

ش.2.2.

سيدي  األحير  شارع   24  : املقر 

حممد حي الرشاد القرية سال.

النشاط التجاري : 

حنشأة صناعية لتصنيع املالبس.

الغزل والنسيج.

التجارة.

املدة : 99 سنة.

درهم،   111.111  : املال  رأس 

حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم، حؤدات كاحلة، بمملها كل حن :

 511 السيد الحوكي حممد احين 

حصة.

 511 اساحة  سمراوي  السيد 

حصة.

احين  حممد  الحوكي   : التسيير 

حسيران  عينا  اساحة  وسمراوي 

للشركة ملدة غير حمدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  للممكمة  التجاري 

يوليو   6 بتاريخ   36233 رقم  تمت 

.2122

58 P
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 SOCIETE MINIERES DE
GOULMIMA

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 111.111 درهم
إقاحة احناي شقة رقم 5 ال0ابق 

األول حيماللن حيدلت
بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ 
11 حاي 2122 وضع القانون األسا�ضي 
 SOCIETE MINIERES DE لشركة 
GOULMIMA SARL AU خصائصها 

كالتالي :
البمث   : الشركة  غرض 

واالستغالل للمعادن.
: إقاحة احناي شقة  املقر الرئي�ضي 
رقم 5 ال0ابق األول حيماللن حيدلت.
املدة : 99 ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.
 111.111  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة حبلغ   1111 درهم ينقسم إلى 

كل حصة 111 درهم.
إدارة الشركة ستسير الشركة حن 

طرف عقادر حوحى.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  حيدلت  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2122/385.
السجل التجاري 3251.
حلخص قصد التسجيل

املسير

59 P

BELLA SHOP
العادي  غير  العا2  الجمع  قرر 
 2122 أبريل   15 بتاريخ  املنعقد 
ذات  شركة   BELLA SHOP لشركة 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  درهم،   111.111 رأسمالها 
أوكيمدن  شارع   61  : االجتماعي 
11 أكدال  حمل ال0ابق األر�ضي رقم 

الرباط، حا يلي :
بعد املوافقة على تقرير املصفي، 

تقرر إنهاء عملية التصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 3982.
60 P

H&B DISTRIBUTION
العادي  غير  العا2  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 12 حاي 2122 لشركة 
شركة   H&B DISTRIBUTION
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
االجتماعي   حقرها  درهم،   111.111
الشريف  شارع حوالي علي   4 رقم   :

شقة رقم 1، تمارة، حا يلي :
بعد املوافقة على تقرير املصفي، 

تقرر إنهاء عملية التصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1255.
61 P

شركة تهيئة الصويرة موكادور
ش.2

اختصارا سايموغ ش.2
 SOCIETE D’AMENAGEMENT

D’ESSAOUIRA MOGADOR
Par abréviation SAEMOG S.A

شركة حساهمة
الرأسمال االجتماعي : 882.873.811 

درهم
املقر االجتماعي : الكولين II، رقم 33

طريق النواصر، سيدي حعروف
الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
تمت رقم 133.983

التعريف الضريبي : 2213153
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يونيو   22 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2122 تقرر حا يلي :
تغيير املمثل الدائم للشركة لعضو 
املعنوي  الشخص  اإلدارة  حجلس 
شركة دو بارتيسيباسيون دو حوكادور 
بواس0ة  حمثلة  ستصبح  التي  ش.2 
حغربي  السني  العلمي  رشيد  السيد 
أكتوبر   5 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 
 : الساكن ب  1969، بسيدي قاسم، 
2، زنقة التعاضدية، حي راسين، الدار 
التعريف  لب0اقة  الحاحل  البيضاء، 
عن  بدال   A359799 رقم  الوطنية 

السيد حممد يونس بنجلون.

للشركة  القانوني  املمثل  تغيير 
الشخص  اإلدارة  حجلس  لعضو 
املعنوي شركة أكسا للتأحين املغرب 
بواس0ة  حمثلة  ستصبح  التي  ش.2 
جوزيف،  بول،  طوحاس،  السيد 
هود، فرن�ضي الجنسية، حزداد بتاريخ 
2 نوفمبر 1983، بباريس، الكائن ب  
حدريد،   28143  2-24 ليدو،  زنقة   :
إسبانيا، والحاحل لجواز سفر فرن�ضي 
السيد  بدال عن   21DK89515 رقم 

نيكوال ألكسيس بارسكي.
للشركة  القانوني  املمثل  تغيير 
الشخص  اإلدارة  حجلس  لعضو 
املعنوي شركة سها2 للتأحين املغرب 
بواس0ة  حمثلة  ستصبح  التي  ش.2 
حغربي  برادة،  يوسف  السيد 
يناير   5 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 
 : الكائن ب   بالدار البيضاء،   ،1981
ليساسفة، تجزئة الليمون، زنقة 36، 
الدار البيضاء والحاحل   ،43/41 رقم 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 
كوثر  السيدة  عن  بدال   BE736679

جوحراطي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء بتاريخ 25 يوليو 2122 تمت 

رقم 832228.
حقت0ف للبيان
املمثل القانوني

62 P

شركة فندق كولف دو موكادور
ش.2

اختصارا آش جي إ2 ش.2
HOTEL DU GOLF MOGADOR

Par abréviation «HGM« SA
شركة حساهمة

الرأسمال االجتماعي : 446.969.111 
درهم

املقر االجتماعي : زنقة عبد الحق
بن حميو، إقاحة كالريس، الشقة 

رقم 62، ال0ابق السادس
الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
تمت رقم 174.173

التعريف الضريبي : 2262772

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

يونيو   22 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2122 تقرر حا يلي :

تغيير املمثل الدائم للشركة لعضو 
املعنوي  الشخص  اإلدارة  حجلس 
شركة دو بارتيسيباسيون دو حوكادور 

بواس0ة  حمثلة  ستصبح  التي  ش.2 

حغربي  السني  العلمي  رشيد  السيد 

أكتوبر   5 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 

1969، بسيدي قاسم، الساكن ب :
حي راسين،  زنقة التعاضدية،   ،2

لب0اقة  الحاحل  البيضاء،  الدار 

 A359799 رقم  الوطنية  التعريف 
بدال عن السيد حممد يونس بنجلون 

ابتداء حن تاريخ 22 أبريل 2122.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 22 يوليو 2122 تمت 
رقم 831925.

حقت0ف للبيان

املمثل القانوني

63 P

الشركة املدنية العقارية 

ميسيمي
 SOCIETE IMMOBILIERE

MESIMI

شركة ذات حسؤولية حمدودة

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

درهم
املقر االجتماعي : تجزئة املنصور

شارع يعقوب املنصور، العمارة 15

الشقة رقم 2، الدار البيضاء
حسجلة بالسجل التجاري

بالدار البيضاء تمت رقم 119121

التعريف الضريبي رقم : 2213444

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

فبراير   23 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2122 تقرر حا يلي :

السيدة  هبة  على  املصادقة 

حصصها  ملجموع  لحلو  حيمي  أحل 

االجتماعية لفائدة السادة أحين حيمي 

لحلو وشكيب حيمي لحلو.



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   14772

حن   7 للفصل  املباشر  التعديل 

النظا2 األسا�ضي.

األسا�ضي  النظا2  تميين 

يوسف  حممد  السادة  وصالحيات 

لحلو، أحين حيمي لحلو والسيدة حريم 

النظا2  توقيع  أجل  حن  نبيل  لحلو 

األسا�ضي املحين.

صالحيات.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2122 تمت 
رقم 832231.

حقت0ف للبيان

املمثل القانوني

64 P

الشركة املدنية العقارية 

ميسيمي
STE IMMOBILIERE MESIMI

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

الرأسمال االجتماعي : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة املنصور، 

شارع يعقوب املنصور، العمارة 15، 

الشقة رقم 2، الدار البيضاء

حسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 119121

التعريف الضريبي رقم : 2213444 

بمقت�ضى حمضر الجمع العا2   -  I

فبراير   22 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2122 تقرر حا يلي :

حعاينة وفاة املرحوحة ل0يفة   -  1

حصة اململوكة   81 لحري�ضي وتوزيع 

للهالكة على الورثة.

2 - التوزيع الجديد للرأسمال بين 

الشركاء.

3 - التعديل املباشر للفصل 7 حن 

النظا2 األسا�ضي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 25 يوليو 2122 تمت 
رقم 832229.

حقت0ف للبيان

املمثل القانوني

65 P

شركة إقامات كولف دو موكادور
ش.2

اختصار »إرجي إ2» ش.2

 RESIDENCES DU GOLF DE

MOGADOR

PAR ABREVIATION «RGM« SA

شركة حساهمة 

الرأسمال االجتماعي : 1.111.111 درهم

املقر االجتماعي : الكولين II، رقم 33، 

طريق النواصر، سيدي حعروف، 

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء 

تمت رقم 174171

التعريف الضريبي : 2262771 

بمقت�ضى حمضر الجمع العا2   -  I

 العادي املنعقد بتاريخ 22 يونيو 2122 

تقرر حا يلي :

تغيير املمثل الدائم للشركة لعضو 
املعنوي  الشخص  اإلدارة  حجلس 

شركة دو بارتيسيباسيون دو حوكادور 

بواس0ة  حمثلة  ستصبح  التي  ش.2 

حغربي  السني،  العلمي  السيد رشيد 

أكتوبر   5 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 

 : الساكن ب  بسيدي قاسم،   1969

الدار  زنقة التعاضدية حي راسين،   2

التعريف  لب0اقة  الحاحل  البيضاء، 

عن  بدال   A359799 رقم  الوطنية 

ابتداء  بنجلون  يونس  السيد حممد 

حن تاريخ 22 أبريل 2122.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 22 يوليو 2122 تمت 

رقم 831924.
حقت0ف للبيان

املمثل القانوني

66 P

 SJ INCOPORATED PI BY

FATIMAH AL JARRARI
SARL AU

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

الذي عقد يو2 6 يوليو 2122 بالرباط 

والذي قرر فيه حا يلي :

حقر  نقل   : الشركة  حقر  تمويل 
الشركة حن عمارة 88 رقم 19، شارع 
إلى  الرباط  أكدال،  عمير،  ولد  فال 
1، أكدال،  54 شارع تانسيفت، رقم 

الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجارية بالرباط بتاريخ 21 يوليو 2122 

تمت رقم 126483.
67 P

ديوان األستاذ أحمد العبا�ضي
حوثق

شارع حوالي عبد الرحمان، عمارة ب، املكتب 
رقم 5، القني0رة

الهاتف : 13 42 37 1537
الفاكس : 15 42 37 1537

MSY ELITE BUILDING
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 111.111 درهم
حقرها : القني0رة، زاوية زنقتي شارع 
حممد الخاحس وطارق ابن زياد، 

ال0ابق الثاني، شقة رقم 5
بديوان  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ  العبا�ضي  أحمد   األستاذ 
القانون  تم وضع   ،2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

حمدودة خصائصها كالتالي :
 MSY ELITE شركة   : التسمية 
حسؤولية  ذات  شركة   BUILDING

حمدودة.
الهدف االجتماعي : 

االستتمار العقاري بكل أشكاله ؛
الشراء وتمقيق عمليات التقسيم 
أو  البناء  أجل  حن  األرا�ضي  لجميع 

البيع ؛
تجهيز األرا�ضي والبنايات ؛

صناعة حواد البناء ؛
بيع وكراء األرا�ضي واملساكن ؛

حقاولة البناء واألشغال العموحية ؛
البيع، الشراء، التصدير، االستيراد 
وجميع عمليات التمثيل، بالخصوص 
املواد واملعدات املستعملة في حيدان 

البناء واألشغال العموحية ؛
العمليات  جميع  عاحة  بصفة 
صلة  لها  والتي  والتجارية  املالية 
حباشرة أو غير حباشرة بالهدف والتي 

يمكن أن تساعد في نمو الشركة.

القني0رة،   : االجتماعي  حقرها 
الخاحس  حممد  شارع  زنقتي  زاوية 

وطارق ابن زياد، ال0ابق الثاني، شقة 
رقم 5.

الرأسمال : رأسمال الشركة حمدد 

في 111.111 درهم حقسمة إلى 1111 

للحصة  درهم   111 بقيمة  حصة 

الواحدة :

 341 السيد عبد الل0يف فتوحي 

حصة ؛

 331 السيد حممد ياسين فتوحي 

حصة ؛

 331 املرابط  الويزة  السيدة 

حصة.

بتوقيع  الشركة  تسير   : التسيير 

وذلك  فتوحي  ياسين  حممد  السيد 

ملدة غير حمدودة.

فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.

األرباح : 5% لالحتياط القانوني.

السجل التجاري : تم تقييد الشركة 

بالسجل التجاري لدى كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 

21 يوليو 2122 تمت رقم 66137.
حلخص للنشر

األستاذ أحمد العبا�ضي

حوثق

68 P

 STE HEERLEN

CONSTRUCTION
SARL

املقر االجتماعي : حي املكييل، دوار 

تيكمي نبوبكر، الدراركة، أكادير

بتاريخ  حداوالتها  إثر   على 

العا2  الجمع  قرر   2122 يونيو   21

 STE HEERLEN غير العادي للشركة 

املسجلة   CONSTRUCTION SARL

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

أكادير تمت رقم 42793 حا يلي :

حل الشركة بصفة حبكرة ابتداء 

حن 21 يونيو 2122.

تعيين حصفي الشركة في شخص 

جاف حميد.
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حي   : واملراسلة  التصفية  حقر 

املكييل، دوار تيكمي نبوبكر الدراركة، 

أكادير.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بأكادير  التجارية   باملحكمة 

23 يونيو 2122 تمت رقم 111414.

69 P

ELKHALDI WORKS
SARL AU

 HAY NAHDA SECT 1 N°570

TEMARA

إعالن عن بيع حصص اجتماعية
تغيير حقر الشركة

في  حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

2122 قد قرر شركاء شركة  8 يونيو 

على  خص   ELKHALDI WORKS 

حا يلي :

1 - بيع حصص اجتماعية :

علي  الخالدي  السيد  طرف  حن 

 511 إلى السيد الخالدي عبد العالي 

حصة اجتماعية ؛

حن طرف السيد الخالدي علي إلى 

حصة   511 رشيد  الخالدي  السيد 

اجتماعية.

السيد  املسير  استقالة   -  2

الخالدي علي وتسمية كل حن السيد 

الخالدي عبد العالي والخالدي رشيد 

كمسيرين للشركة.

1 حي   : - تغيير حقر الشركة حن   3

النهضة رقم 571، تمارة إلى رقم 265 

سكتور 4، حي املغرب العربي، حسيرة 

2، تمارة.

4 - تغيير الشكل القانوني للشركة.

األسا�ضي  القانون  تميين   -  5

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  األول  القانوني 

بتاريخ  بتمارة  التجارية   باملحكمة 

8 يوليو 2122 تمت رقم 8521.

70 P

STE Z MENUISERIE 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : إقاحة الخير، عمارة 
11، شقة 5، حي املغرب العربي، 

حسيرة II، تمارة
رقم السجل التجاري : 136845
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1 
تأسيس شركة  تم   2122 يوليو   12
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 STE Z MENUISERIE  : التسمية 

.SARL
نشاط الشركة : 

نجارة ؛
أعمال البناء واألشغال املختلفة.

الخير،  إقاحة   : االجتماعي  املقر 
5 حي املغرب العربي  11 شقة  عمارة 

حسيرة II، تمارة.
لقد تم تمديد   : رأسمال الشركة 
درهم   111.111 رأسمال الشركة في 
حصة اجتماعية   1111 حقسمة إلى 
حوزعة  درهم   111 الواحدة  قيمة 

كالتالي :
السيد روان بن جباد 951 حصة 

اجتماعية :
السيدة جليلة بن جباد 51 حصة 

اجتماعية.
تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
للشركة ملدة  روان بن جباد كمسير 

غير حمدودة.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
باستثناء  سنة  كل  حن  ديسمبر   31
تاريخ  حن  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري.
في  الشركة  حدة  تمديد  تم   لقد 

99 سنة.
2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

السجل التجاري 136845.
للنشر واإلعالن

71 P

حكتب األستاذ حممد حلكي

حوثق

تجزئة املنتزه، ق0عة رقم 114، عين الذئاب، 

أنفا، الدار البيضاء

الهاتف : 21 35 93 1522

الفاكس : 21 35 93 1522

ZAHRA REAL ESTATE 
 شركة حمدودة املسؤولية 

بشريك واحد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1 

 2122 حاي  و24   2121 سبتمبر   29

لفائدة  بوحبي  زهرة  السيدة  فوتت 

جميع حصصها  السيد حممد زين، 

 االجتماعية التي تملكها أي 111 حصة 

 ZAHRA REAL ESTATE شركة  في 

بشريك  املسؤولية  حمدودة  شركة 

درهم،   11.111 رأسمالها  واحد، 

البيضاء،  بالدار  االجتماعي  حقرها 

زنقة  املوحن،  عبد  شارع  حلتقى 

 4 طابق   3 شهرزاد  إقاحة  سوحية، 

بالسجل  حسجلة  النخيل   ،21 رقم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجاري 

517919 وكذا الحساب الجاري املرتبط 

بالحصص االجتماعية في الشركة.

2 - بمقت�ضى حمضر قرار الشريك 

قرر   ،2122 حاي   24 الوحيد بتاريخ 

الشريك الوحيد حا يلي :

تفويت  عقد  على  التصديق 

الحصص االجتماعية.

توزيع جديد لرأسمال :

السيد حممد زين 111 حصة ؛

حجموع 111 حصة.

استقالة السيدة زهرة بوحبي حن 

حهاحها كمسير وحيد للشركة.

وحيد  كمسير  زين  حممد  تعيين 

للشركة ملدة غير حمددة.

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 

بالتغيير لدى السجل التجاري بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت   2122 يوليو   7 بتاريخ  البيضاء 

رقم 831756.
للخالصة والبيان

األستاذ حممد حلكي

72 P

KABCOS 
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك واحد
تكوين

يو2  بتمارة  عرفي  لعقد   تبعا 
13 يونيو 2122 تم إنشاء شركة ذات 
واحد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

ذات املميزات التالية :
اسم  أخذت  :الشركة  االسم 

.KABCOS
األهداف :

كل األعمال الخاصة بالبناء ؛
املالية،  التجارية،  العمليات  كل 
املرتب0ة  والصناعية،  العقارية 
بأهداف  حباشرة  غير  أو  حباشرة 

الشركة.
املقر االجتماعي : العمارة 1 الشقة 
 ،2 املنصور  جنان  هاء،  الش0ر   24

تاحسنا.
حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
 الرأسمال : حدد في 611.111 درهم 
حصة اجتماعية   6111 حقسمة إلى 
كلها حمررة نقدا حن طرف الشريك 
حقيم  الوحيد السيدة كوثر الوادي، 
24 الش0ر هاء،  1 الشقة  ب العمارة 

جنان املنصور 2، تاحسنا.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر حن كل 

سنة.
التسيير : الشركة حسيرة حن طرف 

السيدة كوثر الوادي.
األرباح : بعد خصم 5% لالحتياط 
القانوني، الباقي يوزع أو يؤجل حسب 

قرارات الجمعية العاحة العادية.
تم وضع  وقد   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بتمارة يو2 21 يوليو 2122 

تمت رقم 8571.
73 P

STE DICAFES EQUIPEMENT
SARL AU

تأسيس شركة
ببني  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
إنشاء  تم   2122 أبريل   26 في  حالل 
حن  حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد بالخصائص التالية :
 STE DICAFES  : التسمية 

.EQUIPEMENT SARL AU
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رأس املال : 111.111 درهم حقسمة 
درهم   111 حصة بقيمة   1111 على 

للحصة.
إلى  ال0ابق األول،   : حقر الشركة 
بني  حبارك،  اوالد  أجروبول   1-28
 11877 رقم  تجاري  سجل  حالل، 
حمثلة حن طرف السيد عبد الهادي 
الحاحل لب0اقة التعريف  الدرقاوي، 
والسيد نور   I246757 الوطنية رقم 
لب0اقة  الحاحل  الدرقاوي،  الدين 

.I313111 التعريف الوطنية رقم
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

حمدودة :
السيد عبد الهادي الدرقاوي.

 12855 رقم  التجاري  السجل 
باملحكمة االبتدائية ببني حالل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 23 يونيو 

2122 تمت رقم 931.
74 P

ماناجمنت كونسيلتين اند 
اكونط

شركة نيت بليت ش.2.2 2.و
املقر الرئي�ضي : 4 شارع املجد، تجزئة 

النور، حي الشيخ املفضل، سال
بتاريخ  الخاص  السند  إطار   في 
تأسيس شركة  تم   2122 يونيو   14
تتمتع  2.و  ش.2.2  بليت  نيات 

بالخصائص التالية :
التسمية : نيات بليت ش.2.2 2.و.

رأس املال : 111.111 درهم.
النشاط : ق0اع صناعة النسيج.

جورجين  السيد  تعيين   : اإلدارة 
بولي حسير الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 39282 رقم  تمت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 21 يوليو 2122.
75 P

PLAN B CONSULTING
 شركة حمدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 15، شارع األب0ال، 
شقة رقم 4، أكدال، الرباط

تأسيس شركة 
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم  بالرباط،   2122 يوليو  فاتح 
املسؤولية  حمدودة  شركة  تأسيس 
تممل  والتي  واحد،  شريك  ذات 

الخصائص التالية :

.PLAN B CONSULTING : التسمية
االستشارات   : االجتماعي  الهدف 

اإلدارية.
شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 
األب0ال، شقة رقم 4، أكدال، الرباط.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم.

املساهمون : السيد سليم بوستة، 
القاطن ب ق0اع 18، إقاحة النرجس، 
الرياض،  حي   ،1 الشقة  ب،  عمارة 

الرباط.
بوستة،  سليم  السيد   : التسيير 
القاطن ب ق0اع 18، إقاحة النرجس، 
الرياض،  حي   ،1 الشقة  ب،  عمارة 

الرباط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

25 يوليو 2122 تمت رقم 161759.
عن الشركة

76 P

NOBLE CONSEIL MEDICAL
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد

رأسمالها : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : إقاحة قادر، عمارة 
رقم 4، ال0ابق األول، حرس الخير، 

تمارة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  I
تأسيس  تم  بتمارة،   2122 يونيو   6
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
 NOBLE اسم  تممل  واحد  بشريك 
ش.ذ.2.2   CONSEIL MEDICAL

تتوفر على املميزات التالية :
قادر،  إقاحة   : االجتماعي  املقر 
حرس  األول،  ال0ابق   ،4 رقم  عمارة 

الخير، تمارة.
الهدف االجتماعي :

التجميل  حستمضرات  بيع 
وحنتجات الع0ور ؛

استيراد وتوزيع املواد االستهالكية 
لجراحة العظا2 ؛

بيع وتوزيع حساعدات التنقل ؛
التجارية  العمليات  كل   عموحا 
أو املالية املرتب0ة بالهدف االجتماعي 

للشركة.
حدة االستمرار : 99 سنة.

رأس املال : 111.111 درهم حقسم 
درهم   111 1111 حصة حن فئة  إلى 

كما يلي :
السيدة نبيلة النهدي 1111 حصة.
تم تعيين السيدة نبيلة   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  النهدي 

حمدودة.
الشركة  صالحية  يخص  حا  كل 

يكون بتوقيع السيدة نبيلة النهدي.
- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II
االبتدائية بتمارة تمت رقم السجل 

التجاري 136797.
77 P

SAMTA MOROCCO
شركة حساهمة ذات حجلس اإلدارة

برأسمال 311.111 درهم
املقر االجتماعي : اإلقاحة 57 حي أنفا 
 CFC الحي الحسني الدار البيضاء
برج الق0ب املالي للدار البيضاء

RC : 541209
IF : 52422885

ICE : 003034603000067
شركة حساهمة 

رأسمالها : 311.111 درهم
السجل التجاري رقم : 541219

في  حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حارس   3
باملميزات  األسا�ضي لشركة حساهمة 

التالية :
سمتا   : االجتماعية  التسمية 

.SAMTA MOROCCO حوروكو
الشكل القانوني : شركة حساهمة.
املقر االجتماعي : برج الق0ب املالي 
حي   57 اإلقاحة   CFC البيضاء  للدار 

أنفا الحي الحسني الدار البيضاء.
 311.111  : رأس املال االجتماعي 
نقدية  بتقدحة  بكاحله  حكون  درهم 

حرر ربع حبلغها عند االكتتاب.
املناجم   : االجتماعي  الهدف 
املنشآت  )استغالل  املعادن  أو 

املنجمية(.
املدة : حددت حدة الشركة في 99 
في  تسجيلها  تاريخ  حن  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.
تكوين  أجل  حن   5%  : األرباح 

احتياطي قانوني.
الباقي يتم رصده تبعا لقرار الجمع 

العا2 العادي.

تفويت  يخضع   : األسهم  تفويت 
اإلدارة  حجلس  حوافقة  األسهم 

وتصادق عليها الجمعية العاحة.
بموجب   : حجلس اإلدارة  أعضاء 
عقد حنفصل يشكل جزءا حن النظا2 
األسا�ضي املؤرخ في 3 حارس 2122 تم 
تعيين أربعة حتصرفين أولين ملجلس 
إدارة الشركة ملدة ستة سنوات وهم :
سمتا حنجمنت سرفيس القابضة 
 SAMTA MANAGEMENT
االجتماعي  املقر   SERVICES DMCC
في دبي يمثلها السيد أغروال أغروال 
 AGRAWAL بوروشوتا2 بهاغوانداس

.PURUSHOTTAM BHAGWAND
بوروشوتا2  أغروال  السيد 
 AGRAWAL بهاغوانداس 
 PURUSHOTTAM BHAGWANDS

حقيم في الهند.
رافي  بوروشوتا2  أغروال  السيد 
 AGRAWAL PURUSHOTTAM

RAVI حقيم في الهند.
فينود  واغ  برلهدرون  السيد 
 WAGH PRALHADRAO VINOD

حقيم في الهند.
الجمع  انعقاد  إثر  ستنتهي  والتي 
على  بناء  للمساهمين  العادي  العا2 
املالية  للسنة  الحسابية  الحصيلة 

السادسة.
حراقب الحسابات : بموجب عقد 
النظا2  حن  حزاء  يشكل  حنفصل 
 2122 حارس   3 في  املؤرخ  األسا�ضي 
 (FINACS( تم تعيين حكتب فيناكس
حراقب لحسابات الشركة ملدة سنة 
الجمع  انعقاد  إثر  ستنتهي  والتي 
على  بناء  للمساهمين  العادي  العا2 
املالية  للسنة  الحسابية  الحصيلة 

األولى.
 311.111  : رأس املال االجتماعي 
نقدية  بتقدحة  بكاحله  حكون  درهم 
حرر ربع حبلغها عند االكتتاب درهم 

حقسم كالتالي :
الشركة سمتا حنجمنت سرفيس 
 SAMTA MANAGEMENT القابضة
حصة   2.996  :  SERVICES DMCC

بقيمة 25 درهم للحصة.
بوروشوتا2  أغروال  السيد 
 AGRAWAL بهاغوانداس 
:  PURUSHOTTAM BHAGWANDS 

1 حصة بقيمة 25 درهم للحصة.



14775 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

رافي  بوروشوتا2  أغروال  السيد 
 AGRAWAL PURUSHOTTAM
درهم   25 بقيمة  حصة   1  :  RAVI

للحصة.
بهاغوانداس  أغروال  السيد 
 MADHUSUDAN حادهوسودان 
 1  :  BHAGWANDAS AGRAWAL

حصة بقيمة 25 درهم للحصة.
حادهوسودان  أغروال  السيد 
 AAYUSH MADHUSUDAN أيوش 
 25 بقيمة  حصة   1  :  AGRAWAL

درهم للحصة.
املنصوص  الخاصة  االحتيازات 

عليها لكل شخص : ال أحد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 816518.
78 P

FIDUCIAIRE ABDOU

مونيسون
ش.2.2 2.و

في  حرر  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة   ،2122 يونيو   23
ذات حسؤولية حمدودة ش.2.2 2.و 

بالخصائص التالية :
»حونيسون»   : التجاري  االسم 

ش.2.2 2.و.
الهدف االجتماعي :

غيار  ق0ع  أو  إكسسوارات 
السيارات املستعملة )تاجر( ؛

األجسا2  حن  الخردة  بائع 
الحديدية القديمة.

رأس املال : 111.111 درهم حقسم 
درهم للحصة   111 حصة   1111 إلى 

الواحدة حقسمة كاآلتي :
السيد السني حنير 1111 حصة.

حجموعة   366  : االجتماعي  املقر 
تجارة الخردة، الصخيرات وتمارة.

التسيير : السيد السني حنير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية تمارة تمت رقم 8581.
بمثابة حقت0ف وبيان

79 P

SIGMA PHARM G.I.E
رأسمالها يبلغ : 2.811.111 درهم
املقر االجتماعي : 71 حكرر، زنقة 

سبو الشقة رقم 19، أكدال، الرباط
تغيير

اإلدارة  حجلس  حمضر  بمقت�ضى 
بتاريخ 7 يوليو 2122 تقرر :

املالية،  واألوراق  األحوال  سحب 
البنوك  جميع  على  التفويضات 
املفعول  سارية  واملودعين  واملدينين 
حوقعة بشكل حشترك حن قبل السيد 
حلوي  والسيد  الدين  نور  السالحي 

احمد إقبال.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
 لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

21 يوليو 2122 تمت رقم 126542.
وهذا بمثابة حقت0ف وبيان

80 P

HAMMA TECH 
SARL

شركة ذ.2.2
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
حاي   26 الغير العادي املنعقد بتاريخ 
 HAMMA شركة  قرر شركاء   2122
الرأسمال  ذات  ش.ذ.2.2   TECH
حقرها  يوجد  والتي  درهم   111.111
بزنقة زنجيبار رقم 61 الرباط، قرروا 

حا يلي :
1 - بيع 161 حصة اجتماعية للسيد 
هشا2 حما بقيمة 111 درهم للحصة 
وكذا بيع 161 حصة اجتماعية للسيد 
حنير حما بقيمة 111 درهم للحصة إلى 

السيد حروان حما.
 7 املادة  فإن  البيع  لهذا  تبعا 
للقانون األسا�ضي للشركة قد أصبح 

كما يلي :
السيد هشا2 حما 341 حصة ؛

السيد حنير حما 341 حصة ؛
السيد حروان حما 321 حصة.

باإلجماع تعيين  قرر الشركاء   -  2
السيد حروان حما حسير حشارك.

النشاط  تغيير  الشركاء  قرر   -  3
بضم األنش0ة التالية :

املنتجات  وتصدير  استيراد 
االلكترونية، الهاتفية والحاسوبية ؛

والحرف  التقليدية  الصناعة 
اليدوية املختلفة ؛

نقل البضائع املحلية والدولية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم 132483 

بتاريخ 5 يوليو 2122.
للبيان

81 P

NABIQS COFFEE 
SARL AU

في  حسجل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
وضع  تم  قد  سال   2122 يونيو   23
تممل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :
 NABIQS COFFEE  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

حسؤولية حمدودة ذو شريك واحد.
الهدف االجتماعي :

حقهى ؛
ح0عم ؛
حخبزة.

رأس املال : 111.111 درهم حقسمة 
درهم   111 حصة حن فئة   1111 إلى 

للحصة الواحدة حقسمة كما يلي :
السيد عادل قصير 1111 حصة.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
سفلي،  طابق   : االجتماعي  املقر 
شارع   2 رقم  حتجر   6 نعمة  إقاحة 

يعقوب املنصور، تابريكت، سال.
التسيير : السيد عادل قصير.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
 لدى املحكمة االبتدائية بسال بتاريخ

 4 يوليو 2122 تمت رقم 39351.
82 P

MF1 
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بالدار 
2122 تم تأسيس  28 يونيو  البيضاء 

شركة باملواصفات التالية :
.MF1 : التسمية

سمية،  شارع   : االجتماعي  املقر 
عمارة 82 ال0ابق 2 رقم 4، حي بالمي، 

الدار البيضاء.
الهدف االجتماعي :
التنمية العقارية ؛

حقاول عقاري ؛
استيراد وتصدير ؛

العمليات  جميع  أعم،  وبصورة 
املالية والصناعية والتجارية واألوراق 
املالية التي قد تكون ضرورية أو حفيدة 
لتمقيق أو ت0وير أعمال الشركة، كل 
ذلك لنفسها أو نيابة عن أطراف ثالثة 

أو حشاركة.

الشكل القانوني : شركة حمدودة 
املسؤولية.

درهم   111.111  : املال  الرأس 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم.
 51.111 فوزية  الخوش  السيدة 

درهم ؛
 51.111 حريم  شهابي  السيدة 

درهم.
التسيير : السيدة الخوش فوزية، 
حواليد  حن  الجنسية،   حغربية 
بمكناس،   1961 أغس0س   17
 CIN N° D111431 على  حاصلة 
 GH 21 املستقبل  إقاحة  في  حقيمة 
سيدي حعروف،   ،5 رقم   161 حبنى 

الدار البيضاء ملدة غير حمدودة.
السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

السجل التجاري : 551585.
83 P

FIDUSSIA POLNET
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   2122 يونيو   23
بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

واحد :
 FIDUSSIA POLNET  : التسمية 

.SARL AU
تجزئة   ،33 رقم   : املقر االجتماعي 
النجم، ق0اع املجد، العيايدة، سال.

النشاط الرئي�ضي : علو2 الكمبيوتر 
حبرحج، تأجير السيارات.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن وضع السجل 

التجاري.
التسيير : عادل بنفايدة.

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة   111

بين الشركاء على الشكل التالي :
عادل بنفايدة 1111 حصة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
للممكمة االبتدائية ملدينة سال تمت 

رقم 36293 بتاريخ 21 يوليو 2122.
84 P
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شركة الفرونتيير
شركة ذات حسؤولية حمددة

إنشاء شركة
حصحح  عرفي  عقد  بموجب 
اإلحضاء بالدار البيضاء بتاريخ 7 حاي 
ذات  شركة  قانون  وضع  تم   2114
قدره  برأسمال  حمدودة  حسؤولية 
51.111 درهم حقسم إلى 511 حصة 

بين :
السيد هشا2 أساف 251 حصة ؛

السيدة سناء رحانة 251 حصة.
التسمية : شركة الفرونتيير.

زنقة الحاج   86  : املقر االجتماعي 
احمد بالفريج، الصخور السوداء.

الهدف االجتماعي : حكتبة.
ملدة  حمددة  الشركة   : املدة 
تقييدها  تاريخ  حن  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
: الشركة تسير حن طرف  التسيير 

هشا2 أساف ملدة غير حمدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجارية 
9366 وتم تقييدها بالسجل التجاري 
تمت رقم 312915 بتاريخ 7 حاي 2114.
85 P

PATHE RABAT
 شركة حساهمة حبس0ة 

الرأسمال : 2.516.111 درهم
املقر االجتماعي : إقاحة صباح، 

عمارة احيلشيل رقم 5، جر 7 سيم، 
الرباط

املسجلة بالسجل التجاري للرباط 
تمت رقم 144275

العا2  الجمع  حمضر  على  بناء 
بتاريخ  الشركة  لشركاء  العادي   غير 

11 حاي 2122 تقرر :
املادة  ألحكا2  وفقا  قدحا  امل�ضي 
43-2 حن القانون رقم 5.96 بصيغته 
املعدلة واملتممة إلى تمويل الشركة 
لالحتثال  حبس0ة  أسهم  شركة  إلى 

باألحكا2 القانونية التجارية.
األسا�ضي  النظا2  صياغة  إعادة 

للشركة وفقا لذلك.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 
يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
2122 تمت رقم 126616 والتسجيل 
للرباط  التجاري  بالسجل  التعديلي 
بتاريخ 26 يوليو 2122 تمت رقم 628.

لإليداع، الرئيس

86 P

 STE ME2S INVESTMENT &
CONSULTING

 S.A.R.L
تأسيس شركة 

تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 
شركة باملميزات التالية :

 ME2S  : التسمية   -  1
 .INVESTMENT & CONSULTING
 : للشركة  القانوني  الشكل   -  2

.SARL
3 - حقر الشركة : تجزئة املستقبل 

رقم 512 العيون.
 : النشاط االجتماعي للشركة   -  4

التجارة العاحة.
 111.111  : رأسمال الشركة   -  5

درهم.
السيد  إلى  يعهد   : التسيير   -  6

الكارح حممد احين ملدة غير حمدودة
7 - الشركاء :

 211 أحين  حممد  الكارح  السيد 
حصة ب 111 درهم للحصة ؛

السيد الكارح حممد السعيد 811 
حصة ب 111 درهم للحصة.

8 - اإليداع القانوني : تم باملحكمة 
يوليو   21 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت 2311/22.
9 - سجل تجاري رقم 42461.

87 P

CONTAI
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
شركة   2121 يوليو  فاتح  بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة   CONTAI
البالغ  واحد،  بمساهم  املحدودة 
درهم والكائن   4.411.111 رأسمالها 
 ،2 حسن  شارع   ،17 رقم   : حقرها 

طان0ان، تقرر :

فتح فرع للشركة بمدينة العيون 
في العنوان التالي : تجزئة الخير، شارع 

السمارة رقم 2، العيون.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية ب0ان0ان 
بتاريخ فاتح ديسمبر 2121 تمت رقم 

.2121/279
88 P

AMWAJ SHOP
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العا2  الجمع  إثر  على 
 AMWAJ SHOP شركة  ملساهم 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   111.111 رأسمالها  البالغ 
والكائن حقرها : تجزئة حوالي رشيد، 
حجموع F، رقم 113، العيون، تقرر :

فتح فرع للشركة بمدينة العيون 
في العنوان التالي : رقم 35 طريق حركز 

الحليب، العيون.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تمت   2121 يونيو   22 بتاريخ 

.2121/2329
89 P

NEGOCE BADBADA
 S.A.R.L D’AU
تعديالت قانونية

الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
شركة  2122 يوليو   12 بتاريخ 
ذات  شـركة   NEGOCE BADBADA
املسؤولية املحـدودة بمساهم واحد، 
درهم   111.111 رأسمـالها  البـالغ 
 E والكـائن حقرها : حي االنبعاث بلوك

رقم 2،بوجدور، تقـرر :
حن  حصة   1.111 تفويت 
بدابدا  حميدي  السيد  الحصص 

لفائدة السيد حممد االشهب.
االشهب  حممد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد لشركة
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تمت   2122 يوليو   22 بتـاريخ 

.2328/2122
90 P

STE DOMAINE ELMASNI
SARL AU

في  حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
21 يوليو 2122 بسال، قد تم تأسيس 

شركة تممل الخصائص التالية :
 STE DOMAINE  : التسمية 

.ELMASNI
إدارة تشغيل   : الهدف االجتماعي 
أو  الصناعية  أو  التجارية  الخدحات 

الزراعية املدنية أو العسكرية.
رأس املال الشركة : 111.111 درهم 

1111 حصة 111 درهم للحصة.
 1111 لحسن  املسني  السيدة 

حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
شارع   24 رقم   : االجتماعي  املقر 
رشاد،  حي  حممد،  سيدي  األحير 

القرية، سال.
التسيير : السيد املسني لحسن.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
36257 بسال بتاريخ 19 يوليو 2122.
91 P

 STE PHARMA 
CONSULTING SERVICES

SARL AU
 Adresse : 200 HAY NAHDA
 1 COMPLEMENT APPT N°3

RABAT
شركة فارحا كنسولتين سرفيس
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة للشريك الواحد
في  حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
واملسجل  بالرباط   2122 يونيو   11
بالرباط،   2122 يونيو   15 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
وذات  الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات التالية :
التسمية : شركة فارحا كنسولتين 

سرفيس.
الهدف االجتماعي : 

حنتوجات  جميع  وبيع  االستيراد 
طبية، وبيع حواد التجميل ؛
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جميع املعاحالت التجارية ؛
استشارة.

املقر االجتماعي : 211 حي النهضة 
1 إضافي، شقة رقم 3، الرباط.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  درهم حقسم   111.111 حبلغ  في 
درهم   111 فئة  حن  حصة   1111

حوزعة على الشكل التالي :
السيدة الكرش ليلى 1111 حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.
الكرش  السيدة  تعيين   : التسيير 
ليلى حسيرة وحيدة للشركة وذلك ملدة 

غير حمدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2122 

تمت رقم 126215.
للبيان والنشر

92 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING 
TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYHAN 11 ANGLE RUE DE FES ET RUE
IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 35 15 28 1535

STE TAZA DIAMANT
شركة حمدودة املسؤولية

رأسمالها االجتماعي : 21.111 درهم
املقر االجتماعي : دوار املح0ة، واد 

أحليل، تازة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 
2122 قرر شركاء الشركة  11 فبراير 

حمدودة املسؤولية :
الكانبور حميد،  السيد  استقالة 
 Z295751 الوطنية  الب0اقة  حاحل 
حن حنصبه كمسير للشركة املذكورة 
فاطمة  عيدان  السيدة  وتعيين 
الوطنية  للب0اقة  حاحلة  الزهراء، 
حسيرة جديدة للشركة   AD211183

املذكورة لفترة غير حمدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 
 2122 يوليو   25 االبتدائية بتازة يو2 

تمت رقم 362.
93 P

 SOCIETE MINI MARKET
ADMER

S A R L AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE S A R L AU

 Siège Social HAY EL MATMAR 

EL MENZEL - SEFROU
رأسمالها : 111.111 درهم

الـمـقـر االجتماعي حي امل0مر املنزل، 
صفرو

تــأســـيــــــس
بمــقــتــضــى عــقـد عــرفــي خــاص تـم 

تم   2122 يوليو   25 تــسـجيله بتاريخ 

.SARL AU تأسيس شركة

 SOCIETE MINI  : الــتـسـمـية 

.MARKET ADMER SARL AU

يـتـمـدد   : الـشــــركــــة  غـــــــــــرض 

حوضوع الـشركة في :

التغدية العاحة.

 99 حـدة الشركة   : الــشـــــركـة  حدة 

سنة ابتداءا حن يو2 التأسيس النهائي.
فـــي  حـمـدد   : الشركــة  رأسمال 

111.111 درهــم.

بـــتــــسيـير  يـــقـــــو2   : الــمــتــصـــرف 

الــشـركة السيد الصفصافي حنان.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

يناير  فاتح  حن  للشركة  االجتماعية 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  امللف 

بتاريخ  صفرو  بمدينة   االبتدائية 

26 يوليو 2122 تمت رقم 261. 
الـمــســيـــر الصفصافي حنان

94 P

 PIKLER-LOCZY
MATERNELLE PRIVEE

تأسيس شركة
يو2  في  حؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

حيث تم وضع قوانين   2122 حاي   6

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

وذات املميزات التالية :

 PIKLER-LOCZY  : التسمية 

.MATERNELLE PRIVEE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

حسؤولية حمدودة.

حدد حوضوع الشركة   : املوضوع 

في حا يلي : 

 التعليم حا قبل التمدرس. 

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

111.111 كلها لالكتتاب والدفع. 

11 طريق  : عمارة  املقر االجتماعي 

الخير 13 بنسركاو اكادير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

حن تاريخ تأسيس الشركة. 

فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة. 

السيدة  الشركة  يدير   : اإلدارة 

هدى عقاوي ملدة غير حمدودة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة 

 التجارية ألكادير بتاريخ 25 يوليو 2122 

تمت رقم 112329.

95 P

FIDU-TAD

K.RAMI

Bd. Bd. Zellaka BP 171 Khouribga ,115

 PROMO TRAV- NAB
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات شريك واحد
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1

تم وضع  بخريبكة،   2122 يوليو   21

ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 

حسؤولية حمدودة ذات شريك واحد 

فيما يلي :

 PROMO شركة   : التسمـيــــة 

ش.ذ.2.2 ذات شريك   TRAV- NAB

واحد 

املوضوع : )الهدف(

حنعش عقاري، بيع وشراء األرا�ضي 

والتصدير،  االستيراد  والعمارات، 

حقهى،  ح0عم،  العموحية،  األشغال 

النقل  املواد،  جميع  في  املناقصة 

اآلالت  وشراء  بيع  الغير،  لحساب 

بيع ق0ع  بيع حواد البناء،  الفالحية، 

الغيار، بيع وشراء الدواجن ؛

غير  أو  حباشرة  بصفة  حشاركة 
حباشرة في جميع العمليات التجارية 
والتي ترتبط بالهدف في الشركة عن 

طريق االكتتاب ؛
العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
العقارية وغير العقارية التي لها عالقة 
بالهدف  حباشرة  غير  أو  حباشرة 
تفعيل  في  يساهم  والذي  املذكور 

تقد2 الشركة ؛
غير  أو  حباشرة  بصفة  حشاركة 
حباشرة في جميع العمليات التجارية 
والتي ترتبط بالهدف في الشركة عن 

طريق االكتتاب.
 f بلوك   16  : االجتماعي  املقر 

السوق القديم حراب خريبكة.
 111.111  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة حن   1111 درهـم حوزعة على 
الواحدة  للحصة  درهم   111 فئة 

واملوزعة كالتالي :
نباتي جواد 1111 حصة.

حن  ابتداء  سنة   99  : الـمـــــدة 
النهائي إال في حالتي الحل  التأسيس 
في  املذكورين  التمديد  أو  املبكر 

القانون األسا�ضي.
حن  حسيرة  الشركة   : التســيـيـــر 

طرف نباتي جواد .
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يوليو   26 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 
2122 تمت رقم 349/2122 السجل 

التجاري رقم 7721.
96 P

SOCIETE RAYAS BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 3.111.111 درهم

املقر االجتماعي : إقاحات الكولف 
91، عمارة 95، الشقة رقم 9، 

القني0رة
رفع رأسمال الشركة

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
غير العادي بالقني0رة بتاريخ 6 يوليو 

2122، قرر الشريك الوحيد حا يلي :
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رفع رأسمال الشركة حن 511.111 

وذلك  درهم،   3.111.111 إلى  درهم 

اجتماعية  حصة   26.111 بإصدار 

جديدة بقيمة 111 درهم للحصة، أي 

حمررة  دهم،   2.611.111 حا يعادل 

طرف  حن  نقدية  بمساهمة  بكاحلها 

رأسمال  ليصبح  الوحيد،  الشريك 

الشركة حوزع كالتالي :

حبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 

3.111.111 درهم حقسم إلى 31.111 

درهم   111 بقيمة  اجتماعية  حصة 

حكتتبة،  بكاحلها،  حمررة  للواحدة، 

وحوزعة على الشركاء كالتالي :

 31.111  : حارس  ياسين  السيد 

 3.111.111 أي حا حجموعه  حصة، 

درهم.

تبعا ملا سبق، تم تغيير الفصول 6 

و7 حن القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  بالقني0رة  االبتدائية 

2886 بتاريخ 22 يوليو 2122.

97 P

ROKHAM BLADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : الحي الصناعي، 

بقعة رقم 111، بئر الراحي، القني0رة

تأسيس
بالقني0رة  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

وضع  تم   2122 يونيو   13 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

 ROKHAM BLADI«  : التسمية 

.»SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

: الحي الصناعي،  املقر االجتماعي 

بقعة رقم 111، بئر الراحي، القني0رة.

حوضوع الشركة : الرخا2.

حعاحالت  في  وسيط  أو  تاجر 

االستيراد والتصدير.

عالقة  له  حا  كل  عاحة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1.111 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   111 بقيمة 
الشريك  حلك  في  حكتتبة،  بكاحلها، 

الوحيد :
 1111 الحق  عبد  حزيان  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد حزيان  إلى  أسند   : التسير 
عبد الحق.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة تمت 

رقم 66155 بتاريخ 21 يوليو 2122.
98 P

GHM MESSTECHNIK
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 11.111 درهم
املقر االجتماعي : حكتب رقم 7، 

حلتقى شارع حص0فى الرافي وشارع 
طنجة - القني0رة

 5 بمقت�ضى العقد العرفي بتاريخ 
2121، قرر املساهم للشركة  نوفمبر 
والذي   «GHM MESSTECHNIK»
درهم   11.111 االجتماعي  رأسمالها 

حا يلي :
توسيع املوضوع االجتماعي :

كما  االجتماعي  املوضوع  توسيع 
يلي :

أجهزة القياس.
األدوات الصناعية.

حعدات صناعية.
صناعة هزيلة.
أعمال صيانة.

وكل عملية تجارية وحالية حنقولة 
أو غير حنقولة حتعلقة حباشرة أو غير 

حباشرة بالهدف االجتماعي.
ترحيل   : االجتماعي  املقر  ترحيل 
املقر االجتماعي حن القني0رة، حكتب 
رقم 7، حلتقى شارع حص0فى الرافي 
وشارع طنجة - إلى القني0رة، شارع 
الشوب  األعمال  حركز  عمارة  سبو 

ال0ابق األول حكتب 4.

في  للشركة حدد  املقر االجتماعي 

حركز  عمارة  سبو  شارع  القني0رة، 

األعمال الشوب ال0ابق األول حكتب 

.4

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   4 االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 

2122، تمت رقم 91921.
بمثابة بيان وحقت0ف

املسير الوحيد

99 P

TRUST PAL
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 11.111 درهم

املقر االجتماعي : 59 شارع حوالي 

عبد العزيز إقاحة حوالي عبد العزيز 

حكتب رقم 4 - القني0رة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات شريك وحيد

العا2  الجمع  عقد  بموجب 

يونيو   23 بتاريخ  املؤرخ  التأسي�ضي 

ذات  شركة  تأسست   ،2122

حسؤولية حمدودة ذات شريك وحيد 

في الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تممل   : التسمية 

.»TRUST PAL SARL AU»

لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 

العمليات  الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :

الصناعية  النفايات  استعادة 

وتنظيفها.

حال  أي  على  التدوير  إعادة 

والخردة.

والخردة  املنصات  وبيع  شراء 

واملعادن.

أعمال حتنوعة.

العمليات  جميع  عا2،  وبشكل 

التجارية والصناعية واملالية واألوراق 

بشكل  املرتب0ة  العقارات  أو  املالية 

حباشر أو غير حباشر بالعمليات املشار 

إليها أو أي أشياء حشابهة أو ذات صلة 

أو  ت0ويرها  تسهل  أن  املحتمل  حن 

تجعلها أكثر كفاءة.

في  حمدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 111 على  حقسمة  درهم   11.111
للحصة  درهم   111 فئة  حن  حصة 

الواحدة على الشكل التالي :
السيد عبد الل0يف بن الرجالة : 

111 حصة
املقر  يوجد   : االجتماعي  املقر 
شارع   59 بالقني0رة،  االجتماعي 
حوالي عبد العزيز إقاحة حوالي عبد 

العزيز حكتب رقم 4 - القني0رة.
املدة : حدة الشركة حمددة في 99 

سنة ابتداء حن يو2 التأسيس.
ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
بن  الل0يف  عبد  الوحيد  املسؤول 

الرجالة ملدة غير حمدودة.
لالحتياط القانوني،   %5  : األرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 
21 يوليو 2122، تمت رقم 92142، 
 66139 رقم  التجاري  السجل 

القني0رة.
بمثابة بيان وحقت0ف

100 P

SOFOREC CONSEIL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 111.111 درهم

زاوية البولفارد حوالي عبد هللا 
و 38 بولفارد ادريس لحريزي إقاحة 
سل0انة ال0ابق الخاحس - الدار 

البيضاء
تصفية الشركة

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 SOFOREC لشركة  العادي  غير 

CONSEIL تقرر حا يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
تعيين السيد عمر حرنو، بصفته 

حصفي للشركة.
الشركة  تصفية  حقر  تمديد 
البولفارد  زاوية   : التالي  بالعنوان 
بولفارد ادريس  حوالي عبد هللا و 38 
ال0ابق  سل0انة  إقاحة  لحريزي 

الخاحس - الدار البيضاء.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

15 يونيو 2122 تمت رقم 21781.
لإليداع والبيان

101 P

DIRECTION TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع حممد 
الديوري وحممد عبده، إقاحة 

كاحيليا، ال0ابق الثاني، حكتب رقم 
24، القني0رة

تأسيس
حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني0رة تم وضع القانون األسا�ضي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 DIRECTION«  : التسمية 

.»TRANS SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : االجتماعي  املقر 
حممد الديوري وحممد عبده، إقاحة 
رقم  حكتب  الثاني،  ال0ابق  كاحيليا، 

24، القني0رة.
حوضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1.111 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   111 بقيمة 
الشريك  حلك  في  حكتتبة،  بكاحلها، 

الوحيد :
 :  ALLAL BOUAKLI السيد 

1111 حصة.
املدة : 99 سنة.

 ALLAL أسند إلى السيد   : التسير 
.BOUAKLI

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة تمت 

رقم 66129 بتاريخ 19 يوليو 2122.
102 P

CHTOUKA-INTER-BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : زنقة 183، رقم 

4536، حي الوحدة، القني0رة
تمويل املقر االجتماعي

بمقت�ضى حمضر الجمع العا2 غير 
العادي بتاريخ 7 فبراير 2122 لشركة 
CHTOUKA-INTER-BAT»تقرر  » 

حا يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 
183 رقم  زنقة   : حن العنوان القديم 

4536، حي الوحدة - القني0رة.
تجزئة   : الجديد  العنوان  إلى 
 ،2 كراج   ،148 رقم  الحري�ضي 

القني0رة.
القانون  حن   4 الفصل  تغيير 

األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  بالقني0رة،  االبتدائية 

91667 بتاريخ 9 يونيو 2122.
103 P

SOL-ECLAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : شارع حممد 
الخاحس، عمارة »ال شوب»، 13، 
زنقة سبو، حكتب رقم 2، القني0رة

رفع رأسمال الشركة
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
غير العادي بالقني0رة بتاريخ 8 يوليو 

2122 قرر الشريك الوحيد، حا يلي :
رفع رأسمال الشركة حن 111.111 
وذلك  درهم   1.111.111 إلى  درهم 
اجتماعية  حصة   9.111 بإصدار 
للحصة،  درهم   111 بقيمة  جديدة 
أي حا يعادل 911.111 درهم، حمررة 

بسحبها حن حساب األرباح للشركة.
تبعا ملاسبق، تم تغيير الفصول 6 

و7 حن القانون األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  بالقني0رة،  االبتدائية 

92169 بتاريخ 21 يوليو 2122.
104 P

HOME LM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : 28، زنقة زحز2، حي 

حيموزا، حتجر رقم 14، القني0رة
تمويل املقر االجتماعي

بمقت�ضى حمضر الجمع العا2 غير 
 2121 العادي بتاريخ فاتح أغس0س 

لشركة »HOME LM» تقرر حا يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 
حن العنوان القديم : 28، زنقة زحز2، 
حي حيموزا، حتجر رقم 14، القني0رة.
تجزئة   : الجديد  العنوان  إلى 
 ،8 2143، حكتب رقم  الحدادة، رقم 

القني0رة.
القانون  حن   5 الفصل  تغيير 

األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  بالقني0رة،  االبتدائية 

91974 بتاريخ 15 يوليو 2122.
105 P

GHAF. TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : زنقة عمرو بن 
العاص، إقاحة إسماعيل، حكتب 

رقم 4، القني0رة
تأسيس

حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني0رة تم وضع القانون األسا�ضي 
لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :
 GHAF. TRANS«  : التسمية 

.»SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
بن  زنقة عمرو   : االجتماعي  املقر 
حكتب  إسماعيل،  إقاحة  العاص، 

رقم 4، القني0رة.
حوضوع الشركة : املقاولة في نقل 

األشخاص.

البضائع  نقل  في  املقاولة 
بالسيارات التي يقل وزنها 15 طن.

النقل الحضري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1.111 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   111 بقيمة 
الشريك  حلك  في  حكتتبة،  بكاحلها، 

الوحيد :
 1111  : غفور  حممد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد حممد   : التسير 
غفور.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة تمت 
نوفمبر  فاتح  بتاريخ   63121 رقم 

.2121
106 P

CAFE HAMAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

 ،K املقر االجتماعي : 252، بلوك
حتجر اوالد اوجيه، القني0رة

تأسيس
حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقني0رة تم وضع القانون األسا�ضي 
لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :
CAFE HAMAMA« : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة بشريك وحيد.

 ،K 252، بلوك  : املقر االجتماعي 
حتجر اوالد اوجيه، القني0رة.

حستغل حقهى   : حوضوع الشركة 
أقل حن خمسة أشخاص.

عالقة  له  حا  كل  عاحة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1.111 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   111 بقيمة 
الشريكة  حلك  في  حكتتبة،  بكاحلها، 

الوحيدة :
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 1111  : رشيدة  الشركي  السيدة 
حصة.

املدة : 99 سنة.
التسير : أسند إلى السيدة الشركي 

رشيدة.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة تمت 

رقم 66177 بتاريخ 25 يوليو 2122.
107 P

STE BETANUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : 6 زنقة ضاية العوا 
ال0ابق الرابع شقة رقم 16 أكدال 

- الرباط
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 
حصحح اإلحضاءات   2122 حاي   27
بمصالح تصحيح اإلحضاءات ملدينة 
األسا�ضي  القانون  إعداد  تم  تمارة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية :
.STE BETANUX : التسمية

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
6 زنقة   : املقر االجتماعي للشركة 
ضاية العوا ال0ابق الرابع شقة رقم 

16 أكدال - الرباط.
حن  الغرض   : االجتماعي  الهدف 
بشكل  الشركة في املغرب أو خارجه، 
حباشر أو غير حباشر، سواء لنفسها أو 

لغيرها أو حساهمة في :
والتصميم في  التمليل،  البرحجة، 

املعلوحيات.
تكنولوجيا  وأنش0ة  االستشارات 

املعلوحيات األخرى.
حقاول في التصدير واالستيراد.

العمليات  جميع  عا2،  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
والخدحاتية،  الحرفيةـ  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  جميعها 
بشكل حباشر أو غير حباشر بالهدف 

االجتماعي لت0وير الشركة.

املدة : حددت حدة الشركة في 99 

سنة حنذ تاريخ التأسيس.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم حقسمة   111.111 الشركة في 

111 درهم  1.111 حصة بقيمة  على 

للحصة الواحدة حوزعة كالتالي :

 : حميريت  ابراهيم  السيد 

حصة   1111  : درهم   111.111

اجتماعية.

درهم   111.111  : حجموعه  حا 

1111 حصة اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 

غير  ملدة  وذلك  حميريت  ابراهيم 

حمددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدينة  التجاري  السجل  بمصلحة 

 2122 يوليو   21 بتاريخ  القني0رة 

تمت رقم 6191.
لإليداع والبيان

108 P

 ANOUAR AL MADINA

TRAVELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع اإلحا2 

علي وزنقة ابن خلدون، حتجر رقم 

4، القني0رة

تأسيس
حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقني0رة تم وضع القانون األسا�ضي 

لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع  تم 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :

 ANOUAR AL«  : التسمية 

.»MADINA TRAVELS SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

شارع  زاوية   : االجتماعي  املقر 

اإلحا2 علي وزنقة ابن خلدون، حتجر 

رقم 4، القني0رة.

حوضوع الشركة : وكالة األسفار.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1.111 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   111 بقيمة 
على  وحوزعة  حكتتبة،  بكاحلها، 

الشركاء.
املدة : 99 سنة.

السيد حميد  إلى  أسند   : التسير 
حربال.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة تمت 

رقم 66189 بتاريخ 26 يوليو 2122.
109 P

 ALMULUKI
 CONSTRUCTION ET
GENERAL SERVICES

SARL AU
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
في حدينة  حسجل   2122 يونيو   15  
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد  الرباط 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد :
أعمال   : االجتماعي  الهدف 

الصيانة والبناء.
إنشاءات  أو  أعمال  حقاول 

حختلفة.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1.111 إلى  حقسمة 
111 درهم للحصة الواحدة، ويملكها 

كلها : السيد سمير حمود.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
جميل  زنقة  تقاطع   26  : املقر 
صدقي الزهاوي وحبارك الدكالي حكتب 

رقم 8 القني0رة.
املسير : السيد سمير حمود.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بالقني0رة تمت رقم 66179.

110 P

GHALI DECO
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

املقر االجتماعي بالدار البيضاء 56، 

شارع حوالي يوسف ال0ابق الثالث

الرأسمال 111.111 درهم - رقم 

السجل التجاري 472915

استئجار أصل تجاري
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

البيضاء بتاريخ 8 ديسمبر 2121، قا2 

ورثة حممد حنير برادة احنيمن حمثلين 

الحاحلة  املنجرة  حريم  بالسيدة 

 BE611548 رقم  الوطنية  للب0اقة 

رقم  التجاري  األصل  تسيير  بتأجير 

 ،63 الكائن بالدار البيضاء   418658

زنقة حمان الف0واكي، وذلك لفائدة 

 «GHALI DECO SARL AU« شركة 

رقم سجلها التجاري 472915، ملدة 

نوفمبر  فاتح  حن  ابتداء  سنوات   3

.2121
حن أجل النسخة واإلشارة

111 P

PARA JARDIN DE LYS
ش.2.2

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات حدير حفرد

في  أبر2  بمقت�ضى عقد عرفي   -  I

 2122 فبراير   4 بتاريخ  الدار البيضاء 

وضع  تم  املدينة،  بنفس  املسجل 

قوانين شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات حدير حفرد لها املميزات التالية :

الشركاء : السيدة حريم عمار.

 PARA JARDIN DE LYS : اإلسم

ش.2.2.

الهدف : تستهدف الشركة :

والبيع  الشراء  ذات  شركة 

والتصدير  واالستيراد  بالعمولة 

للمنتجات  التجاري  والترويج 

الصيدالنية وحستمضرات التجميل.

جميع املعاحالت التجارية التي تتم 

نيابة عن الشركة أو نيابة عن الغير.
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غير  أو  املباشرة  املشاركة 

 املباشرة للشركة في جميع الشركات

تسعى  التي  التجارية  الشركات  أو   

لتمقيق هدف حماثل ذي صلة، حن 

شراء  أو  االكتتاب  املساهمة  خالل 

الشركات حقوق  أو  املالية   األوراق 

 أو االندحاج أو املشروع املشترك أو 

غير ذلك.

جميع  بالتقسيط  وبيع  شراء 

املنتجات الصيدالنية وحستمضرات 

حن  وغيرها  والحمية  التجميل 

املنتجات بهدف تشغيل جميع أعمال 

الصيدلة وخاصة تجارة الصيدلة.

صيدلية وصالون التجميل.

السال2  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

العمارة C رقم 2 أهل لغال2، ال0ابق 

األر�ضي، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء حن تاريخ 

تأسيسها النهائي.

فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

الرأسمال : 111.111 درهم حجزأة 

إلى 1.111 حصة حن فئة 111 درهم 

بأكملها  حسددة  الواحدة  للحصة 

وحمنوحة للسيدة حريم عمار.

السيدة حريم  تعيين  تم   : اإلدارة 

ملدة  للشركة  تأسي�ضي  كمدير  عمار 

غير حمدودة، وخولت لها السل0ات 

الواسعة للتصرف باسم الشركة في 

إثبات  واجب  بدون  الحاالت  جميع 

سل0ات خاصة.

األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقت0ع  الصافية 

عدا  حا  الباقي  القانوني،  االحتياطي 

عليهم  يوزع  للشركاء  حغاير  قرار 

حسب نصيب كل حنهم في الرأسمال.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 12 أبريل 2122 تمت 

رقم 821922 والسجل التجاري رقم 

.541585
بيان حختصر

112 P

MR CUISINE EQUIPEMENT
SARL AU

املقر االجتماعي بالدار البيضاء 
18-17، ال0ابق األول املركز 

التجاري ديوان زاوية ساحة اكنول 
وعبد الكريم ديوري

الرأسمال 111.111 درهم
رقم السجل التجاري 492369

استئجار أصل تجاري
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو   7 نوفمبر   4 بتاريخ  البيضاء 
2122، قاحت السيدة حورية الدباغ 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحلة 
األصل  تسيير  بتأجير   BE472715
الكائن   293241 رقم  التجاري 
اكنول،  ساحة   ،15 البيضاء  بالدار 
 MR CUISINE« وذلك لفائدة شركة
رقم   «EQUIPEMENT SARL AU
 2 ملدة   ،492369 التجاري  سجلها 

سنتين ابتداء حن فاتح يناير 2115.
حن أجل النسخة واإلشارة

113 P

MR CUISINE EQUIPEMENT
SARL AU

املقر االجتماعي بالدار البيضاء 
18-17، ال0ابق األول املركز 

التجاري ديوان زاوية ساحة اكنول 
وعبد الكريم ديوري

الرأسمال 111.111 درهم
رقم السجل التجاري 492369

استئجار أصل تجاري
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو   7 نوفمبر   4 بتاريخ  البيضاء 
2122، قاحت السيدة حورية الدباغ 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحلة 
األصل  تسيير  بتأجير   BE472715
293241 الكائن بالدار  التجاري رقم 
57، زنقة حمان الف0واكي،  البيضاء 
 MR CUISINE« وذلك لفائدة شركة
رقم   «EQUIPEMENT SARL AU
 2 ملدة   ،492369 التجاري  سجلها 

سنتين ابتداء حن فاتح يناير 2115.
حن أجل النسخة واإلشارة

114 P

MISS NOUR
SARL AU
حل حسبق

العا2  الجمع  قرار  بمقت�ضى   -  I
 21 بتاريخ  االستثنائي بالدار البيضاء 
قرر الشريك الوحيد   ،2121 نوفمبر 
ش.2.2،   «MISS NOUR« لشركة 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
 51.111 رأسمالها  ذات حدير حفرد، 
درهم الكائن حقرها االجتماعي بالدار 

البيضاء، كما يلي :
1 - حل حسبق للشركة ابتداء حن 

تاريخ 21 نوفمبر 2121.
لحسابات  حصفين  تعيين   -  2

الشركة.
تمديد حقر تصفية الشركة   -  3

بنفس حقر الشركة االجتماعي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 9 حارس 2121 تمت 

رقم 769246.
بيان حختصر

115 P

GO PRESTIGE CAR
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
حدينة  في  حسجل   2122 حاي   25
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد  الرباط 

حسؤولية حمدودة :
تأجير   : االجتماعي  الهدف 

السيارات.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1.111 إلى  حقسمة 
111 درهم للحصة الواحدة، ويملكها : 

السيد حممود كربوب.
السيدة عائشة املاين.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
 111 رقم   1 النهضة  حي   : املقر 

حجموعة االحد الرباط.

املسير : السيد أحين بولعجول.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالقني0رة تمت رقم 161635.
116 P

ASSURANCES ASTA
SARL

RC N° 104197
امللقبة  الشركة  شركاء 
خالل   «ASSURANCES ASTA»
حاي   13 الجمع العا2 املنعقد بتاريخ 
2122 باملقر االجتماعي الكائن بالدار 
13 شارع واد حلوية األلفة،  البيضاء 

صادقوا :
طرف  حن  باملجان  الهيبة  على 
السيد  لفائدة  نوال  طه  السيدة 
 1.211 قدره  بما  عتمان  بوريس 

حصة اجتماعية.
حن   6 املادة  حمتوى  تغيير  على 
القانون االجتماعي للشركة واملتعلق 

برأس املال، كما يلي :
حصة   4.811  : نوال  طه 

اجتماعية.
حصة   1.211  : عتمان  بوريس 

اجتماعية.
نوال  طه  السيدة  تعيين  تأكيد 

املسيرة الوحيدة للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
تمت رقم 829211 بتاريخ 29 يونيو 

.2122
117 P

STE ORIENTAL HOME
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأسمال 111.111 درهم

زنقة تاكونيتين 17 حي الفرح قرية 
سال

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   2 االستثنائي بتاريخ 

االتفاق على حا يلي :
تم تغيير شروط اإلدارة املشتركة 
حن اآلن فصاعدا تمت املوافقة على 
توقيع حنفصل بين حسيرين للشركة.
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القانون  حن   36 الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   13 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تمت رقم 212/41764.

السجل التجاري رقم : 28949.

118 P

KZ PRESTATIONS
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 111.111 
درهم

املقر االجتماعي : عمارة 31 شقة رقم 
8 شارع حوالي احمد الوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس

بمقت�ضى عقد توثيقي في الرباط 
تم  قد   2122 يوليو  فاتح  بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد وخصائصها 

على النمو التالي :
: االجتماعية   التسمية 

.KZ PRESTATIONS 
تاجر   : تجارة   : الهدف االجتماعي 

حعدات تكنولوجيا املعلوحات.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1.111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة : 
السيد قرنوبل عبد الكبير : 1111 

حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع   8 شقة   31 عمارة   : املقر 

احمد الوكيلي حسان الرباط.
عبد  قرنوبل  السيد   : املسير 
رقم  الوطنية  الب0اقة  حاحل  الكبير 

.AD68211
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 

تاريخ  في  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 126661 2122 تمت رقم  يوليو   26

RC الرباط.

119 P

 AL NADA FURNITURE
MANFACTURING

SARL AU
تأسيس

يوليو   19 في  عرفي  لعقد  وفقا 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2122
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
تتلخص عناصرها األساسية كما يلي :

 AL NADA  : التسمية 
 FURNITURE MANFACTURING

.SARL AU
املقر االجتماعي : رقم 25 زنقة ايت 

ع0ا حي الوحدة القرية سال.
االستيراد   : التجاري  النشاط 

والتصدير / النجارة.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
111.111 درهم حقسمة على 1111 
للحصة،  درهم   111 بقيمة  حصة 
طرف  حن  بأكمله  املال  رأس  حرر 

السيد حممد خلدون املغربي.
ويديرها  الشركة  يسير   : التسيير 

السيد حممد خلدون املغربي.
املدة : 99 سنة حن تاريخ تأسيس.

املحكمة  في  تم  القانوني  اإليداع 
 2122 يوليو   25 بسال  االبتدائية 
تمت رقم 537 السجل التجاري رقم 

.36311
للخالصة والبيان

120 P

E-SCOOTER MROROCCO
SARL

ا - سكوتر حوروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
للجمع   2122 يوليو  فاتح  بتاريخ 
العا2 االستثنائي لشركة »ا - سكوتر 
 E-SCOOTER( ش.ذ.2.2  حوروكو» 
ذات  شركة   (MOROCCO SARL
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية 
511.111 درهم بمقرها : كلم 5 طريق 

سيدي يميى ط 413 تمارة.
وبعد املداوالت تم حا يلي :

استقالة حسير الشركة حع اخالء 
طرف السيد جعفر حكم.

الحق  عبد  حكم  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير حمددة.

تميين النظا2 األسا�ضي للشركة.
حكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.8571
121 P

IOUI SUR
استثنائي  عا2  جمع  بمقت�ضى 
قرر   2122 يوليو   18 حرر في الرباط 
 IOUI SUR الشريك الوحيد للشركة 

ش.2.2 حا يلي :
الذي  الشركة  نشاط  تعديل 

أصبح كالتالي :
البناء أو األعمال املختلفة.

تقديم خدحات حتنوعة.
خدحة النقل.

النظا2  حن   3 املادة  تعديل 
األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.681
122 P

BELFRACARS
استثنائي  عا2  جمع  بمقت�ضى 
 2122 يوليو   21 الرباط  في  حرر 
للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
BELFRACARS ش.2.2 ذات الشريك 

الوحيد حا يلي :
طرف  حن  حصة   111 تفويت 
السيدة هاجر حصلح إلى السيد جهاد 

واكريم.
استقالة السيدة هاجر حصلح حن 

حنصبها كمسيرة للشركة.
تعيين السيد جهاد واكريم كمسير 

وحيد للشركة.
حن  و13  و7   6 املواد  تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
يوليو   21 بتاريخ   682 رقم  تمت 

.2122

123 P

شركة التمدين للتجارة العامة
تـأســيـس شــركــة ذات حــســؤولــيــة 

حــمــدودة
حـرر  عـرفـي  عـقـد  بـمـقـتـضـى 
تـم   ،2122 يوليو   15 فـي  بـتـمـارة 
لشــركــة  األسـاسـيـة  الـقـوانـيـن  تـمـريـر 
حـمـيـزاتـهـا  حــمــدودة  حــســؤولــيــة  ذات 

كـالـتـالـي :
التمدين  »شركة   : الـتـسـمـيـة 

للتجارة العاحة» ش.ذ.2.2.
األهـداف  للـشـركـة   : الـهـدف 

الـتـالـيـة :
- التجارة العاحة،

- االسـتــيــراد والتــصـــديــر
وبــيــع وتــمــثــيــل واسـتــيــراد  شــراء   -
الــمــعــدات والــســلـع  وتــصـــديــر جــمــيــع 
غرض  تمقيق  تــعــزز  الــتــي  والــمــواد 

الشركة ،
الــعــمــلــيــات  جــمــيــع  وعـمـوحـا 
الــمــالــيــة،  الــصــنــاعــيــة،  الــتــجــاريــة، 

الــمــنــقــولــة
بــصــفــة  الـمــتــعــلــقــة  والــثــابــتــة،   
بــأحــد  حــبــاشــرة  غــيــر  أو  حــبــاشــرة 
األهــداف الــمــذكــورة أعــاله والـتـي حـن 

شـأنـهـا تـسـهـيـل تــنـمــيــة الـشــركـة.
حوالي  شارع  تمارة،   : الـمـقر 
هكتار،   24 تجزئة  الشريف،  علي 
سكتور4، عمارة رقم 66 ، شقة رقم 

.6
درهــم   51.111  : الـمـال  رأس 
فـئـة  حـن  حـصـة   511 عـلـى  حــقــسـمـة 
بـيـن  عــة  ز  حـو  للــواحــدة  درهـم   111

الــشـر كـا ء كـا لـتـا لــي : 
علي  حممود  خلف  الـسـيـد   -

رضوان : 451 حصة.
 51  : لـبـهـل  سـكـيـنـة  الـسـيـدة   -

حصة.
لـمـدة  الـشـركـة  تـسـيـر   : الـتـسـيـيـر 
الـسـيـد  طـرف  حـن  حـمـدودة  غـيـر 

الحـســن الــمــودن. 
فـي  تـبـتـدئ   : الـمـسـابـيـة  الـسـنـة 

فـاتـح يـنـايـر وتـنـتـهـي فـي 31 ديسمبر.
99 سـنـة تـبـتـدئ حـن يـو2   : الـمـدة 

تـقـيـيـد الـشـركـة بـالـسـجـل الـتـجـاري.
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الــذخــيــرة  خــصــم  بـعـد   : األربـاح 
الــقــا نــونــيــة يــوزع الــبــاقــي تــبــعــا لــقــرار 
حــصــص  حــســب  أنصافــا  الــشــركــاء 

كــل واحــــد حــنــهــم.
لـدى  تـم   : الـقـانـونـي  اإليـداع 
الـتـجـاري  الـسـجـل  حـصـلـمـة 
بـالـمـمــكــمــة االبـتـدائـيـة بـتـمـارة تـمــت 

عــدد 8585 بـتـاريـخ 25 يوليو 2122.
تـقـيـيـد  تـم   : الـتـجـاري  الـسـجـل 
الـسـجـل  حـصـلـمـة  لـدى  الـشـركـة 
االبـتـدائـيـة  بـالـمـمـكـمـة  الـتـجـاري 
بـتـاريـخ   136853 تـمــت عــدد  بـتـمـارة 

25 يوليو 2122.
حـن أجـل اإلسـتـخـالص والـبـيـان

124 P

MASSA MZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد
رأسمالها 111.111 درهم

املقر االجتماعي : رقم 15 شارع 
األب0ال شقة رقم 4 أكدال الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
شركة   «MASSA MZ« شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 
الوحيد، بتاريخ 21 يونيو 2122 ذات 

املميزات التالية :
الهدف االجتماعي :

حقاول في تدبير املزارع الفالحية.
بيع حعدات ونظم الري.

حقاول في زراعة وصيانة الحدائق.
رأسمال الشركـة : 111.111 درهم 
حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 
الشكل  على  حقسمة  للحصة  درهم 

التالي :
السيد حممد زملاط : 1111 حصة.
الشركة حسيرة حن طرف السيد 

حممد زملاط. 
سنة   99 حدة الشركة حمددة في 
السجل  في  تسجيلها  حن  ابتداء 

التجاري.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 وتمت رقم 161583.
125 P

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 211.111 درهم

حقرها االجتماعي الدار البيضاء، كلم 

9، طريق الرباط، عين السبع

ذات السجل التمليلي 394227

والسجل الترتيبي 

111996171111159

الجمع  حمضر  بمقت�ضى   -  I

ديسمبر   2 بتاريخ  االستثنائي  العا2 

 SOCIETE CIVILE« لشركة   2121

IMMOBILIERE LIMA» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة تقرر حا يلي :

الحوالة  إيصاالت  املصادقة على 

التي   )Bulletins de transferts(

الفالحي  القرض  طرف  حن  أجريت 

التي  االجتماعية  للحصص  للمغرب 

 SOCIETE CIVILE« تمتلكها في شركة

IMMOBILIERE LIMA» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

حن شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

حهدي  حممد  السيد  تعيين 

الحمزي، حسير للشركة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع   -  2

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء بتاريخ 26 يوليو 2122 

تمت رقم 24954.
حلخص قصد النشر والبيان

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

126 P

حكتب األستاذة بهيجة فوزية بولويز

52 شارع باتريس لوحمبا ال0ابق الثالث الرباط

شركة ليفين دو فوليبليس
تفويت حصص

لتفويت  رسمي  عقد  بمقت�ضى 

حصص اجتماعية حمرر حن طرف 

األستاذة بهيجة فوزية بولويز حوثقة 

بالرباط بتاريخ 26 يناير، 16 و21 حاي 

2122 فوت السيد توفيق احميمش

للسادة حممد املودن وحاحون السايح 
)341 حصة( التي يمتلكها في الشركة 
»ليفين دو  ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمال  ذات  ش.ذ.2.2  فوليبليس» 
االجتماعي  حقرها  درهم   111.111
زنقة   8 الشقة   31 عمارة  بالرباط 

حوالي أحمد الوكيلي حسان.
بموجب هذا التفويت تقرر حا يلي 

:
انسحاب السيد توفيق احميمش 
وذلك  شريكا  بصفته  الشركة  حن 
 : للسادة  حصصه  كاحل  بتفويته 
حع  السايح،  وحاحون  املودن  حممد 

احتفاظه بصفة حسير لها.
القانون  حن   8 البند  تغيير 

األسا�ضي للشركة.
املودن  حممد  السيد  أصبح 
الشريكين  السايح  املاحون  والسيد 
دو  »ليفين  الشركة  في  الوحيدين 
فوليبليس» ش.ذ.2.2 و)111 حصة( 
التي تمثل رأسمال الشركة أصبمت 

حقسمة كالتالي :
السيد حاحون السايح : 61 حصة.
السيد حممد املودن : 41 حصة.

املجموع : 111 حصة.
يبقى  احميمش  توفيق  السيد 

حسيرا وليس شريكا بالشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 6241.
للخالصة والبيان

األستاذة بهيجة بولويز

127 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة
شقة 3 عمارة 2 )شركة التبغ( طريق القني0رة، 

سال

 BEN JILALI IMPORT
EXPORT

رأسمالها 111.111 درهم
املقر االجتماعي : سال، زنقة الناضور 

رقم 731 سعيد حجي
حسجلة بالسجل التجاري بسال 

تمت رقم 22241
تصفية حسبقة لشركة
 ذات حسؤولية حمدودة
 ذات الشريك الوحيد

العا2 االستثنائي  الجمع  بممضر 

بتاريخ 28 يونيو 2122، قرر الشريك 

الوحيد حا يلي :

 BEN JILALI شركة  تصفية 

بصفة حسبقة   IMPORT EXPORT

بجة  فاطمة  السيدة  تعيين  حع 

كمشرفة على عملية التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ  بسال 
رقم 39299.

شمس املحاسبة ائتمانية املحاسبة

128 P

ائتمانية لكافيسك

 18، رياض أوالد ح0اع، سكتور 2 - تمارة

MATTELICOM
إعالن تمويل املقر االجتماعي

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

في  املؤرخ  االستثنائي   العا2 

في  الشركاء  قرر   2122 يونيو   27

ش.2.2   «MATTELICOM« شركة 
وحقرها  درهم   411.111 رأسمالها 

 1 وفاق حمل رقم   1366 االجتماعي 

تمارة حا يلي :

نقل املقر االجتماعي إلى عين عودة 

- تجزئة والد زعير رقم 312.

حن   4 املادة  تعديل  تم  وبذلك 

القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

بمراكش  لالستتمار  الجهوي  املركز 

رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.126511
قصد النشر واإلعالن

129 P

دكالة هيفي ليفت
حن خالل املحضر العا2 للشركة 

تاريخ  في  املؤرخ  ليفت  هيفي  دكالة 

الشركة  قرر شركاء   2122 يوليو   12

األوان  قبل  الشركة  حل  املسماة 

والسيد  حوني  طارق  السيد  وتعيين 

حلة عبد الرحمان حصفان للشركة 

املسماة سجل تجاري رقم 15753.
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باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 18 يوليو 

2122 سجل رقم 28142.

130 P

STE JONAID VOYAGEURS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  تم وضع   ،2122 يونيو   29

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

حمدودة بشريك وحيد :

 STE JONAID  : التسمية 

VOYAGEURS ش.2.2.ش.2.
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

املقر االجتماعي : شارع عبد املوحن 

عمارة 38 شقة رقم 4 حسان الرباط.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
حقسم  درهم   111.111 في  رأسمال 

حصة اجتماعية حن فئة   1111 إلى 

 : كالتالي  حجزأ  للواحدة  درهم   111

حصة   1111 السيد حممد احباركة 

اجتماعية حن فئة 111 درهم.

السيد  طرف  حن  الشركة  تسيير 

بتاريخ املزداد  احباركة   حممد 

لب0اقة  الحاحل   1995 أبريل   19

 AE145462 رقم  الوطنية  التعريف 
الفارسين  زنقة   ،14 برقم  القاطن 

ق0اع األلفة لعيايدة سال.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تمت   2122 يونيو   22 بتاريخ 

.126524

131 P

SOCIETE CANALITO
SARL

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

الحصص  تفويت  وعقد  االستثنائي 

بتاريخ املحين  األسا�ضي   والنظا2 

14 أبريل 2122 تم حايلي :

التي  اجتماعية  حصة   331 نقل 

في حوزة السيد حمزة بن وحود حن 

يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة   331

إلى السيدة زينب القنابي.

نقل 331 حصة اجتماعية التي في 

حوزة السيد حممد أحين الغالب حن 

يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة   331

إلى السيدة زينب القنابي.

للشركة  األسا�ضي  النظا2  تميين 

وتعديل الفصول التي شملها التغيير.

كتابة  ملدة  القانوني  اإليداع  وتم 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تمت   2122 يوليو   25 بتاريخ 

.126599

132 P

 HAPPY PANDA

CONSULTING
شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأس املال : 111.111 درهم

حقر الشركة : رقم 66 تجزئة نخلة 

الصخيرات تمارة
رقم السجل التجاري 124865

تمارة

االستثنائي  العا2  الجمع  وفق 

باملقر   2122 يوليو   7 املنعقد بتاريخ 

املسؤولية  ذات  للشركة  االجتماعي 

املحدودة الكائنة رقم 66 تجزئة نخلة 

الصخيرات تمارة قرر الشريكين حايلي :

حل الشركة اعتبارا حن اليو2 ؛

الكائن  أحين  زكوني  السيد  تعيين 

الصخيرات،  نخلة  تجزئة   66 برقم 

الشركة  تصفية  عن  حسؤوال  تمارة، 

املتعلقة  الصالحيات  جميع  وإع0اء 

بعملية التصفية ؛

ملها2  حدا  يضع  العا2  االجتماع 

حسيرة اعتبارا حن هذا اليو2.

العنوان  في  التصفية  حقر  تمديد 
التالي : رقم 66 تجزئة نخلة الصخيرات 

تمارة.

جميع املراسالت والوثائق املتعلقة 

للعنوان  ترسل  أن  يجب  بالتصفية 

السالف الذكر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 8574 رقم  تمت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 21 يوليو 2122.
133 P

STE RAJY NICE
SARL

شركة حمدودة املسؤولية
رأسمالها : 25111 درهم

زنقة الفردوس رقم 46 حي الرشاد 
القرية سال

تصفية الشركة
بتاريخ  عرفي  حمضر  بمقت�ضى 

فاتح يوليو 2122 تقرر حايلي :
 STE لشركة  الكاحلة  التصفية 
RAJY NICE بعد اإلطاحة بالحسابات 
يوليو  فاتح  في  املغلقة  الختاحية 
والتي أظهرت رصيدا إيجابيا   ،2122

قدره 225.118,42 درهم.
إدارته  حن  املصفي  ذحة  إبراء 
عمليات  انتهاء  واليته  حن  وإعفائه 
النهائي  اإلغالق  وإعالن  التصفية 
تنتهي الشخصية  للتصفية وبالتالي، 
حن  اعتبارا  الوجود  حن  القانونية 

فاتح يوليو 2122.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 
التجاري  السجل  ورقم   39293

.11171
للخالصة والتذكير

التسيير

134 P

 SOCIETE AMENDINO
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
2122، قرر حسير الشركة   12 يونيو 

حايلي :
حل الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

7 يوليو 2122 تمت رقم 39236.
حقت0ف وبيان

135 P

MENZEH HOSPITALITY
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   27 بتاريخ  بالرباط 
املسؤولية  حمدودة  شركة  تأسيس 
النظا2  حن  حستخرج  يلي  وفيما 

األسا�ضي :
حمدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
 MENEH  : التسمية 

HOSPITALITY ش.2.2.
الغرض : السكن االجتماعي لكبار 

السن أو املعوقين جسديا
Hébergement social pour 

personnes agées ou handicapées 
physiques.
حي  الرباط،   : االجتماعي  املقر 
 ،17 ق0اع  النخيل،  شارع  الرياض، 

بلوك H رقم 5.
املدة : 99 سنة ابتداء حن تسجيلها 

في السجل التجاري.
الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
درهم  حليون  حبلغ  في  االجتماعي 
إلى  وقسم  درهم،   )1.111.111(
القيمة  اجتماعية،  حصة   11.111

االسمية لكل واحد حنها 111 درهم.
اليوحن  شركة   : الشركاء 
شريك  ذات  ش.2.2.  أنفيستمنت 
طريق الرباط،  وحيد حقرها طنجة، 
املجمع السكني العرفان، عمارة رقم 
 3A 322 ال0ابق األول، الشقة رقمA

9999 : حصة اجتماعية.
السيد حممد سعد بنجلون زهر، 
لالحريم  زنقة   37 بالرباط،  الساكن 
حصة  السوي�ضي  بونفالر،  تجزئة 

واحدة.
التسيير : عن السيد حممد سعد 
بالرباط،  الساكن  زهر،  بنجلون 
بونفالر،  تجزئة  لالحريم  زنقة   37
غير  ملدة  للشركة  حسيرا  السوي�ضي، 

حمدودة.
 161517  : رقم السجل التجاري 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

7 يوليو 2122.
136 P
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VITAL GAZ شركة
ش.2.2.

 للشريك الوحيد
بمقت�ضى عقد عرفي بعين عتيق 
قوانين  تكوين  تم   2122 يوليو   16
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد حميزاتها كالتالي :
VITAL GAZ التسمية : شركة

ش.2.2 للشريك الوحيد.
قنينات  بيع   : الشركة  املوضوع 

الغاز.
غبوال  عين  طريق   : الشركة  حقر 

دوار والد عاحر عين عتيق
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم حقسمة   111.111 الشركة في 
درهم   111 بقيمة  حصة   1111 إلى 

للحصة الواحدة 
 1111 سعد  أغزاف   : السيد 

حصة. 
التسيير : السيد أغزاف سعد هو 
في  حمدودة  غير  ملدة  الوحيد  املسير 
VITAL GAZ ش 2 2 للشريك  شركة 

الوحيد.
السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر في كل سنة.
(%  5( تق0ع خمسة في   : األرباح 
حن األرباح الصافية لتكوين االدخار 
القانوني ويتوزع الرصيد  االحتياطي 

حسب قرار الجمع العا2 السنوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االستئناف بتمارة تمت رقم السجل 
التجاري 136795 في 14 يوليو 2122.
137 P

االحانة امللكية للمغرب
29، شارع العلويين رقم 1، الرباط

 FALCON CAPITAL
ش.ذ.2.2.

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يونيو   29 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 
 FALCON CAPITAL لشركة   2122
 46 حقرها الدار البيضاء،  ش.ذ.2.2. 
شارع الزرق0وني ال0ابق الثاني شقة 
درهم،   111.111 رأسمالها   ،6 رقم 
بالدار  التجاري  بالسجل  واملقيدة 

البيضاء تمت رقم 519129.

القانوني  الشكل  بتغيير  علم  قد 

للمساهمة شركة IB HOLDING حن 
إلى  حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

شركة حجهولة اإلسم.
 FALCON شركة  أن  وقرر 
حلزحة قانونا بتوقيع أحد   CAPITAL
املسيرين فيما يخص جميع االعمال 

املتعلقة بها.
كما قرر تعديل الديباجة واملادة 

7-6 و21 حن القوانين األساسية.
تم إنشاء النظا2 األسا�ضي الجديد 

للشركة بتاريخ 31 يونيو 2122.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 21 يوليو 2122 تمت 

رقم 831911.
بمثابة حقت0ف وبيان

فيرحاك

138 P

BAROCMAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة

املقر االجتماعي : 11، زنقة سبو، 
رقم 6، أكدال الرباط

السجل التجاري رقم : 92479
قرارات استثنائية 
نقل حقر الشركة

عقب صدور قرار حن الجمع العا2 
 ،2122 حارس   25 االستثنائي بتاريخ 
تقرر نقل حقر الشركة حن 21، شارع 
بين الويدان شقة 6، أكدال، الرباط 
أكدال،   6 رقم  زنقة سبو،   ،11 إلى 

الرباط ابتداء حن 25 حارس 2122.
البند  تعديل  تم  عليه  وبناء 
على  األسا�ضي  النظا2  حن  الخاحس 

النمو التالي :
 ،21  : السابق  االجتماعي  املقر 

أكدال   6 شقة  الويدان،  بين  شارع 

الرباط.

املقر االجتماعي الجديد : 11، زنقة 

سبو، رقم 6 أكدال الرباط.

في  القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

تمت الرقم الزحني   2122 يوليو   21

6178 والرقم التمليلي 126519.

139 P

FIDUCIAIRE TRACOGEC

ائتمانية تراكوجك

شركة إتوال البهجة
حقرها االجتماعي بمراكش 122، 

دوار العرب عين حزوار
رقم التقييد في السجل التجاري 

13.235

حل الشركة
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في حراكش بتاريخ 8 حاي 2113 

البهجة،  إتوال  شركة  حل  تقرر 
شركة حمدودة املسؤولية، رأسمالها 

االجتماعي  حقرها  درهم   141.111

عين  العرب  دوار   ،122 بمراكش 

هو  التصفية  سبب  ونتيجة  حزوار 

أو  العموحية  الشغل  نقص عروض 

غيرها.

بمقرها  التصفية  حقر  وحدد 

عين  كما  أعاله،  املذكور  االجتماعي 

كمصفي  حشكور،  ال0اهر  السيد 

الحدود  االقتضاء  وعند  للشركة 

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  وحمل  املخابرة  حمل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

سبتمبر   26 التجارية حراكش بتاريخ 

2117 تمت رقم 6213.

140 P

FIDUCIAIRE TRACOGEC

ائتمانية تراكوجك

شركة إتوال البهجة
حقرها االجتماعي بمراكش 122، 

دوار العرب عين حزوار
رقم التقييد في السجل التجاري 

13.235

قفل التصفية
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

نوفمبر   21 املؤرخ في حراكش بتاريخ 

2113 تقرر حل شركة إتوال البهجة، 
شركة حمدودة املسؤولية، رأسمالها 

االجتماعي  حقرها  درهم   141.111

عين  العرب  دوار   ،122 بمراكش 

حزوار.

حشكور،  ال0اهر  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

الختاحي  الجمع  انعقاد  تم  وقد 

باملقر االجتماعي بتاريخ املذكور أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفمبر   27 بتاريخ  حراكش  التجارية 

2117 تمت رقم 7618.

141 P

ليلى الخ0يب

حقبولة لدى املحاكم

بيلوكوم ماروك سوكورسال
ش.2.2.

املقر االجتماعي : زاوية شارع حممد 

الخاحس وشارع املعتمد ابن عباد

فيكتور هوجو سابقا

ال0ابق الثاحن رقم 42، طنجة

تعيين حشاركين في التسيير
الجمعية  حمضر  حن  يستفاد 

العموحية االستثنائية لشركة بيلكو2 

حاروك سوكورسال ش.2.2. املنعقدة 

السيد  أن   ،2122 يونيو   17 بتاريخ 

بارطيك كوس0رز املتصرف املسير.

قرر تعيين حشاركين في التسيير إلى 

جانبه في شخص كل حن :

كندي  حارسان  كوس0رز  السيد 

أبريل   24 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 

رقم  السفر  لجواز  الحاحل   ،1981
كوس0رز  والسيد   ،AD879215

هوبير كندي الجنسية، املزداد بتاريخ 

لجواز  الحاحل   ،1989 ديسمبر   21

اللذان   ،AK637767 رقم  السفر 

يجوز لهما التدخل والتصرف بشكل 

حنفرد كل بتوقيعه على حدة.
كوس0رز  السيد  حن  كل  صرح 

هوبير  كوس0رز  والسيد  حارسان 

وصالحيات  حهمة  يقبالن  بأنهما 

املشارك في التسيير.

تم تقديم اإليداع القانوني لكتابة 

ب0نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2122 يوليو   18 بتاريخ 

.7431
قصد البيان والتأشير

142 P
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ALSA FLORA
SARL A.U

ال0ابق الرابع رقم 21، إقاحة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 

زنقة رشيد ر�ضى، طنجة

تأسيس شركـــة ذات املسؤوليــة 
املحدودة بشريكة وحيدة

سجل  عرفي  عقد  بمقت�ضي 

تم   2122 يوليو   5 بتاريخ  ب0نجـــة 

لشركة  األسـا�ضي  القـــانون  وضع 

ذات   ALSA FLORA SARL A.U

املميزات التالية :

الحفيظ  عبد  السيد   : الشريك 

االشهب حغربي الجنسية حزداد بتاريخ 

الفمص  البمراويين   1991 حاي   5

الحرارش  بحي  والساكن  انجرا 

لب0اقة  والحاحـل  طنجة  البمراويين 

 K461323 رقم  الوطنية  التعريف 

صالحة إلى غاية 2 يوليو 2129.

 ALSA FLORA SARL  : التسمـــــية 

.AU

الغـــــرض : تيهيء وبيع باقات الورود 

عبر االنترنيت.

الشركة  رأسمال  الرأسمال حدد 

في 111.111 درهم ) حائة الف درهم( 

فئة  حن  حصة   1111 الى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

وسددت كما يلي :

االشهب  الحفيظ  عبد  السيد   -

1111 حصة 

الرابع  ال0ابق   : اإلجتماعي  املقر 

21 اقاحة الشاوية شارع يوسف  رقم 

اين تاشفين زنقة رشيد ر�ضى طنجة.

املدة : 99 سنة.

تم تعيين السيد عبد   : التسيير   -

الحفيظ االشهب حسير للشركة ملدة 

غير حمدودة. 

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   14 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255747.
بمثابة حقت0ف وبيان

143 P

ائـتمـانـية تكـنيك أسـيسـ0ـانس

111، شـارع ولـي الـعـهـد

طـنـجـة

الشركة ج إر مارين ش.ذ.م.م.

SOCIETE JR MARINE SARL

تأسيس الشركة
بـت0وان  عـرفـي  عـقــد  بـمـوجـب 

وضع  تـم   ،2122 يوليو   15 بـتـاريـخ 

ذات  للشركـة  األسـاسـي  الـقانـون 

والـخصـائـص  حــمــدودة  حـسـؤولـيـة 

الـتالـية :

الـتـسـمـية : ج إر حارين.

حـسـؤولـيـة  ذات  شركة   : الـشـكل 

حـمـدودة.

الـهــدف : إصالح املعدات البمرية، 

دراسة، تصميم وتتبع ورش السفن، 

واستيراد املعدات البمرية وغيرها.

ت0وان،   : االجتماعـي  الـمـقر 

املركز  شارع علي يعتى الوالية،   196

التجاري، ال0ابق 5 املكتب رقم 59. 

الـمـدة : 99 سنة. 

الرأسمال  حدد   : الرأسـمال 

درهم،   111.111 في  االجتماعي 

1111 حصة اجتماعية  حقسمة على 

حن فئة 111 درهم للحصة الواحدة، 

عند  برحتها  وتسديدها  تمريرها  تم 

اإلكتتاب. 

الدين  جمال  السيد   : الشركاء 

شكوح 511 حصة اجتماعية 

 511 العمراني  رضوان  السيد 

حصة اجتماعية 

السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 

جمال الدين شكوح، الحاحل للب0اقة 

السيد   ،L258746 رقم  الوطنية 

للب0اقة  الحاحل  العمراني  رضوان 

والسيد   L261142 رقم  الوطنية 

للب0اقة  الحاحل  بولعيون،  عمر 

ملدة  وذلك   L468186 رقم  الوطنية 

غير حمدودة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر حـن   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة عدا السنة األولى تبتدأ عند 

التأسيس. 

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بت0وان  اإلبتدائية  باملحكمة 

 ،1614 رقم  تمت   2122 يوليو   21

سجل تجاري عدد 31943.
حقت0ف وبيان للنشر

ائتمانية تكنيك أسيس0انس
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YIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل الشركة
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

تم اتخاذ   2122 يونيو   31 املؤرخ في 

القرارات التالية :

حل الشركة وتصفيتها وديا.

تعيين السيد عبد الرحمان قنجع 

حهاحه  وانتهاء  للشركة  كمصفي 

كمسير للشركة.

الشركة  تصفية  حكان  تعيين 
 4 رقم  زيز  واد  زنقة   13 بالرباط 

أكدال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 6273.

145 P

PHAEDRA IMMOBILIER
SARL AU

املم�ضي  العرفي  العقد  بموجب 

واملسجل   2122 يونيو   14 بتاريخ 

رقم  تمت   2122 يونيو   23 بتاريخ 

وضع  تم   212211276432146

حمدودة  لشركة  القانوني  اإلطار 

املسؤولية حمدودة وذات الخصائص 

التالية :

 PHAEDRA  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

شركة   : القانونية  الصيغة 

شريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد.

زنقة   ،54  : االجتماعي  املقر 

تنسيفت، رقم 1، أكدال، الرباط.

هذه  نشاط  يتكون   : املوضوع 

الشركة في املغرب والخارج :

واملباني  العقارات  وبيع  شراء 

املبنية واألرا�ضي  والفيالت   والشقق 

و / أو غير املبنية.

طريق  عن  والتنظيم  اإلدارة 

آخر  شكل  أي  أو  الكراء  أو  اإليجار 

لجميع املباني والعقارات.

والتجهيز  العقاري  الت0وير 

أو  للمشترين  بيعها  املراد  العقارات 

تأجيرها حع االحتفاظ بها كأصول.

هدف  أو  املال  رأس  في  املشاركة 

بأي شكل حن األشكال في أي شركة، 

أو حؤسسة أو عمل تجاري له غرض 

تكميلي حماثل أو ذي صلة.

جميع  تمقيق  عاحة  وبصفة 

حباشر بشكل  املتعلقة   العمليات 

الشركة  بأهداف  حباشر  غير  أو 

املوضح أعاله.

حدة الشركة : 99 سنة.

الرأسمال : 11.111 درهم حقسمة 

للسهم  درهم  بمائة  سهم   111 إلى 

بالكاحل  وحدفوع  بالكاحل  حكتتب 

وحنسوبه إلى الشريك الوحيد حوالي 

إدريس الفياللي.

أحمد  السيد  تعيين   : التسيير 

الجنسية  حغربي  الفهري  الفا�ضي 

أغس0س   11 بتاريخ  بت0وان  حزداد 

والقاطن بالرباط أكدال زنقة   1964

 ،8 رقم   4 حريم  إقاحة  املخازن  واد 

حاحل لب0اقة التعريف الوطنية رقم 

عين كمسير للشركة ملدة   L141588

غير حمدودة.

لهذه  القانوني  اإليداع  وضع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الشركة 

وهذه الشركة املذكورة أعاله حسجلة 

بالسجل التجاري تمت رقم 161341 

في 29 يونيو 2122.

146 P
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PARAPHARMACIE CSM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسمال قدره : 111.111 درهم

حقرها االجتماعي : 24، شارع االحير 

سيدي حممد حي الرشاد القرية سال

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

3 يونيو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 

يونيو   8 املسجل بسال بتاريخ   2122

 .2.2 شركة  قوانين  وضع  تم   2122

ذات املميزات التالية :

 PARAPHARMACIE  : التسمية 

.CSM SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

األحير  24، شارع   : الرئي�ضي  املقر 

سيدي حممد حي الرشاد القرية سال.

الهدف االجتماعي : تجميلي )تاجر 

في حواد التجميل(.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 111.111 درهم حقسمة إلى 1111 

للحصة  درهم   111 فئة  حن  حصة 

حوزعة على الشكل التالي :

 : - السيد ارعمان عبد الحفيظ 

511 حصة.

 511  : حرابط  زهرة  السيدة   -

حصة.

التسيير : تسير الشركة حن طرف 

السيد ارعمان عبد الحفيظ ويميى 

له0يل ملدة غير حمدودة.

رقم التسجيل بالسجل التجاري : 

.36297

147 P

STE DEGUSTE
SARL

ال0ابق األول حي الجيش امللكي، 

خنيفرة

غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 

عادي بتاريخ 7 يوليو 2122 تم اتخاذ 

القرار التالي :

648 حصة حن  : تفويت   1 القرار 

 325 حصص السيد رشيد الشاحي، 
نزهة  السيدة  حصص  حن  حصة 
حصص  حن  حصة  و278  الشاحي 
ليكون املجموع  السيدة نجية عاجي، 
درهم   111 بقيمة  حصة   1251
للحصة لفائدة السيدة حليمة را�ضي.
لكي يصبح رأسمال الشركة حوزع 

على الشكل التالي :
 3168  : را�ضي  حليمة  السيدة 

حصة.
 1832  : تمغيط  لبنى  السيدة 

حصة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تمت   2122 يوليو   25 بتاريخ 

2122/332 السجل التجاري 1733.
148 P

STE ACHGHAL PRO
SARL

تيزي نصنصتا جماعة حوحا وحمو 
الزياني خنيفرة

غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
عادي بتاريخ 4 يوليو 2122 تم اتخاذ 

القرار التالي :
حال  رأس  في  الزيادة   : القرار 
إلى  درهم   4.111.111 حن  الشركة 

7.111.111 درهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تمت   2122 يوليو   25 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   333/2122

.3147
149 P

STE MECHRAA BELEKSIRI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

رأسمالها 111.111 درهم
 TEK حقرها االجتماعي : التوطين عند

EQUIPEMENT

عمارة 31 شقة 8 زنقة حوالي احمد 

لوكيلي حسان الرباط

الحل املسبق للشركة

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
لشركة   2122 يونيو   21 املؤرخ يو2 

MECHRAA BELKSIRI تم حايلي :
للشركة  املسبق  الحل 

.MECHRAA BELKSIRI SARL AU
حممد  لحليبي  السيد  عين 
إلى  الحل  هذا  عن  كمسؤول 
كما  للشركة  النهائي  اإلغالق  حين 
األخيرة  لهذه  املصفي  سيكون 
 TEK عند   : ب  التصفية  حقر  حدد 
 8 شقة   31 عمارة   EQUIPEMENT
حسان  لوكيلي  احمد  حوالي  زنقة 

الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم 126473.
150 P

أنترفيدحاروك

273، شارع حممد الخاحس، الدار البيضاء

OMEGA CONCEPT MAROC
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها 311.111 درهم
حقر الشركة : 21411 الدار البيضاء 

بنايات أندوسبارك عمارة ب 2 
ال0ريق الثالث 1115 سيدي حوحن

س.ت. رقم 94.725
قرر   ،2121 يونيو   11 بتاريخ 
الشركة  حل  عد2  الوحيد  الشريك 
قبل األوان واستمرارها رغم فقدان 

اكثر حن 3/4 حن رأسمال الشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في 21 ديسمبر 2121، تمت 

رقم 814987.
عن حوجز وبيان
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أنترفيدحاروك
273، شارع حممد الخاحس، الدار البيضاء

 A.MORO CONSULTING
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأسمالها 11.111 درهم

املقر الرئي�ضي : الدار البيضاء ، 12 
زنقة صبري بوجمعة، ال0ابق األول، 

الشقة رقم 6،

السجل التجاري رقم 443.583

االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 

2122 إغالق  املنعقد بتاريخ 9 فبراير 

حن  وبالتالي ش0بها  الشركة  تصفية 

السجل التجاري.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تمت   2122 فبراير   22 بتاريخ 

.813992
عن حوجز وإشارة

152 P

أنترفيدحاروك

273، شارع حممد الخاحس، الدار البيضاء

 HERVE CHEMOULI

CONSEIL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

برأسمالها 25.111 درهم

املقر الرئي�ضي : الدار البيضاء 21111 

273 شارع حممد الخاحس

السجل التجاري رقم 185.517

االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 

 2122 فبراير   21 بتاريخ  املنعقد 

إغالق تصفية الشركة وبالتالي ش0بها 

حن السجل التجاري.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تمت   2122 حارس   28 بتاريخ 

.819252
عن حوجز وإشارة

153 P

أنترفيدحاروك

273، شارع حممد الخاحس، الدار البيضاء

.SOCIETE SOCAFIX S.A
شركة حساهمة

رأسمالها 38.112.511 درهم

حقر الشركة : الدار البيضاء، 

النواصر، تكنوبول الصناعية بم0ار 

حممد الخاحس

س.ت. رقم 119.133

قا2   ،2121 يونيو   31 بتاريخ 

الجمع العادي بتسجيل :

في  حتصرفين  وكالة  تجديد 

حهاحهم، هم :
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رئيس  السيد حممد عبد املوحن، 
ملجلس اإلدارة.

حدير  السيد حكيم عبد املوحن، 
عا2.

املوحن،  عبد  حرية  السيدة 
والسيدة فاطمة أيت حنة زوجة عبد 

املوحن. وذلك ملدة 6 سنوات.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في 8 يونيو 2122 تمت رقم 

.826958
عن حوجز وبيان

154 P

أنترفيدحاروك
273، شارع حممد الخاحس، الدار البيضاء

 SOCIETE INDUSTRIELLE
.DU VERRE INDUVER S.A

شركة حجهولة اإلسم
رأسمالها 91.111.111 درهم

حقر الشركة : الدار البيضاء شارع 
حوالي سليمان رقم 88

س.ت. رقم 9.319
بتاريخ 8 يونيو 2122، قا2 الجمع 

العا2 العادي بتسجيل :
تجديد وكالة حتصرفين في حهاحهم، 
املوحن  عبد  حممد  السيد   : هم 
 ،Mohamed ABDELMOUMEN
املوحن  عبد  حكيم  السيد 
 ،Hakim ABDELMOUMEN
 Maria املوحن  عبد  حرية  السيدة 
 6 ملدة  وذلك   ABDELMOUMEN

سنةات.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء، في 8 يونيو 2122 تمت رقم 

 .829115
بتاريخ 8 يوليو 2122، قا2 حجلس 

اإلدارة بما يلي :
عبد  السيد حممد  وكالة  تجديد 
ملجلس  كرئيس  حهاحه  في  املوحن، 

اإلدارة.
عبد  حكيم  السيد  وكالة  تجديد 
املوحن كمتصرف حدير عا2 حع جميع 
الصالحيات التي ينص عليها النظا2 

األسا�ضي.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 8 يونيو 2122 تمت رقم 

.829116

عن حوجز وبيان

155 P

B& Ass Experts Comtables

sarl

INES REAL ESTATE
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد   ،2122 يونيو   24 يو2  بالرباط، 

تم تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

والتي تممل الخصائص التالية :

 INES REAL ESTATE  : التسمية 

ش.2.2.
درهم   111.11  : رأسمال الشركة 

حقسمة على 1.111 حصة بتمن 111 

كلها  تكتتب  الواحدة  للحصة  درهم 

وتمرر كليا عند االكتتاب.

 ،31 عمارة   : االجتماعي  املقر 

الشقة 8 شارع حوالي احمد الوكيلي، 

حسان، الرباط.

 ،31 عمارة   : االجتماعي  الهدف 

احمد  حوالي  شارع   ،8 الشقة 

الوكيلي، حسان، الرباط.

الت0وير   : االجتماعي  الهدف 

والهندسة  املباني  وتشييد  العقاري 

املدنية.

واألنش0ة  العمليات  جميع 

املرتب0ة بشكل حباشر أو غير حباشر 

بنشاط الت0وير العقاري.

العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 

التجارية والصناعية وال0بية وشبه 

ال0بية والسياحية واملالية والحرفية 

والعقارية  واملنقولة  والزراعية 

والخدحية املرتب0ة بشكل حباشر أو 

بأي  أو  الشركة  بغرض  حباشر  غير 

صلة  ذات  أو  حماثلة  أخرى  أشياء 

تسهيل  ذلك،  تفعل  ان  يمتمل  أو 

احتداده أو ت0ويره.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

تتضمن السنة  بشكل استثنائي، 

حنذ  املنق�ضي  الوقت  األولى  املالية 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

حتي 31 ديسمبر 2122.

التسيير : يسير الشركة كل حن :

احمد،  الشرقاوي سيدي  السيد 

كلم  ليسيكون  تجزئة   2  : القاطن 

السادس،  حممد  شارع   ،7211

التعريف  لب0اقة  الحاحل  السوي�ضي 

.A567161 الوطنية رقم

 : التجاري  السجل  في  االندراج 

سجلت الشركة في املحكمة التجارية 

وتم   161785 رقم  تمت  بالرباط 

 126665 اإليداع القانوني تمت رقم 

يو2 26 يوليو 2122.
لإلشارة والنشر

156 P

PRIVATE CRAFT
SARL AU

بريفات كرافت
ش.2.2. بشريك وحيد

حصفاة برأسمال 51.111 درهم

حقر التصفية : الرباط، أكدال 21، 

شارع عقبة الشقة 11

ICE N° 000.220.458.000.039

انتهاء التصفية
االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 

 2122 يونيو  فاتح  بتاريخ  املنعقد 

ش.2.2.  كرافت  بريفات  لشركة 

بشريك وحيد حايلي :

النهائي  الحساب  على  املوافقة 

للتصفية الحبية للشركة.

إعفاء وتبرئة ذحة املصفي.

الحل  لعملية  النهائي  اإلغالق 

الحبي املسبق.

طلب تش0يب الشركة حن السجل 

التجاري بالرباط رقم 91.667.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

التجارية  للممكمة  التجاي  السجل 

تمت   2122 يوليو   27 يو2  بالرباط 
رقم 126.676.

حقت0ف وبيان لإلشهار

157 P

 SOCIETE IVOIREBUSINESS
MAROC
SARL AU

الحل النهائي
العا2  الجمع  بمقت�ضى 
يونيو   24 في  املنعقد  االستثنائي 
 MADAME السيدة  قررت   2122
 WAWAHONON ROSE
 SOCIETE شركة  حسيرة   DAGO
 IVOIREBUSINESS MAROC SARL
رأسمالها  التصفية  في  الشركة   AU

31.111 درهم.
زنقة ضاية   6  : حقرها االجتماعي 
أكدال   16 الشقة   4 ال0ابق  عوة 

الرباط.
بسبب  للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.
التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 
التجارية بالرباط يو2 26 يوليو 2122 

تمت الرقم 126671.
حلخص حن أجل النشر

158 P

STE SOYOGEC
SARL

24 HAY NASR SIDI ALLAL EL 
BAHRAOUI

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 
6 يوليو 2122 تم إقرار حايلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تممل  والتي  املحدودة 

التالية :
.SOYOGEC : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

أشغال البناء   : الهدف االجتماعي 
وأشغال أخرى دراسة شبكة ال0رق 
املختلفة حسارات إحداد حياه الشرب 
زراعة  أشغال  واملباني،  اآلبار  وحفر 

وصيانة الحدائق.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
حصة اجتماعية   1111 حقسمة إلى 
بقيمة 111 درهم للحصة 511 حصة 
في اسم السيد حممد ابا و511 حصة 
في اسم السيد عبد الل0يف يايموت.
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حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

حي النصر   ،24  : املقر االجتماعي 

سيدي عالل البمراوي.

التسيير : السيد حممد ابا والسيد 

عبد الل0يف يايموت بصفتهما حسيرا 

الشركة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتفلت 

رقم  تمت   2122 يوليو   26 بتاريخ 

.7851

159 P

STE SOLVEC
SARL AU

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

15 يونيو 2122 بالجديدة تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بالخصوصيات  الوحيد  الشريك 

التالية :

صيانة   : االجتماعي  املوضوع 

املنشآت الصناعية.

استيراد وتصدير.

التجاية  العمليات  كل  وعموحا 

والصناعية واملالية وجميع حا يتعلق 

حباشرة  غير  أو  حباشرة  بصفة 

بالنشاط املزاول.

 SOCIETE شركة   : التسمية 

.SOLVEC SARL AU

غزالن  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
رقم 13 ال0ابق الثاني طريق حراكش 

الجديدة.

املدة : 99 سنة.

درهم   111.111  : الرأسمال 

111 درهم  1111 حصة  حقسمة إلى 

الشركاء  على  حقسمة  حصة  لكل 

كالتالي :

ب  ساهم  قربال  حممد  السيد 

111.11 درهم.

قربال  حممد  السدي   : التسيير 

حسير للشركة ملدة غير حمدودة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية ديسمبر.

القانوني  لالحتياط   5%  : األرباح 
والباقي يقسم على الحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  بالجديدة  االبتدائية 
 2122 يوليو   25 بتاريخ   28168

السجل التجاري رقم 19659.
لإليداع والنشر

اإلدارة

160 P

 STE MOUSSAID FAMILY
IMMO
ش.2.2.

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ش.2.2.

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
البيضاء  بالدار   2122 حاي   31
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة، ذات الخصائص التالية :
 STE MOUSSAID  : اإلسم 

.FAMILY SARL
والفواتير  العقود  جميع  في 
كيفما  الوثائق  وجميع  والقوائم 
بالشركة  تتعلق  والتي  نوعها  كان 
يسبق  أن  يجب  األخيرة  هذه  اسم 
بشكل  حكتوبة  بكلمات  يتبع  أو 
وبجميع األحرف، شركة ذات  حقروء 
حسؤولية حمددة او األحرف األولى، 
ش.2.2. كذلك حبلغ رأسمال الشركة 
وحقرها االجتماعي وكذا رقم التقييم 

في السجل التجاري.
الهدف : أعمال البناء والتشييد.

العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة  عقارية  والغير  العقارية 
باملوضوع  حباشرة  غير  أو  حباشرة 
املذكور والتي حن شأنها أن تساهم في 

تنمية الشركة.
شارع بوركون،   : املقر االجتماعي 
ال0ابق   ،112 عمارة   3 ريان  إقاحة 

األول، حكتب 2 انفا، الدار البيضاء.
حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجاري.
درهم   111.111  : املال  رأس 

حقسمة على الشركاء كالتالي :

 51.111  : السيد براهيم حساعد 

درهم

 51.111  : حساعد  أنيس  السيد 

درهم.

املجموع : 111.111 درهم.

الشركة  حسيري  عين   : التسيير 

جميع  حع  حمدودة  غير  وملدة 

الصالحيات واإلحضاء : السيد براهيم 

حساعد والسيد انيس حساعد.

السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 

البيضاء وتم تقييد الشركة املذكورة 

رقم  تمت  التجاري  بالسجل  أعاله 

.546145
للنشر والبيان

161 P

RAHIMA
ش.2.2.

تجزئة 17 النجاح 2 الشقة 17 املحل 

32 طريق املهدية سال

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بسال 

بتاريخ 16 يونيو 2122 قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

.RAHIMA : التسمية

الهدف االجتماعي : غرفة الشاي.

االستيراد والتصدير.

بيع املالبس الجاهزة.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

فاطمة القباري : 511 حصة.

 511  : الفرون  الل0يف  عبد 

حصة.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر : تجزئة 17 النجاح 2 الشقة 

17 املحل 32 طريق املهدية سال.

املسيرة : فاطمة القباري.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.36289
162 P

 AXIOM ASSET
 MANAGEMENT

SA 
تأسيس شركة حساهمة

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بالدار 
تم   ،2122 أبريل   21 في  البيضاء 
لشركة  التأسي�ضي  القانون  تمديد 

حساهمة لها املميزات التالية :
 AXIOM ASSET « : إسم الشركة

MANAGEMENT » SA
تسيير حمافظ األصول املالية.

العمليات  جميع  عاحة،  وبصفة 
العقارية  التجارية،  الصناعية، 
غير  أو  حباشرة  املتعلقة  واملالية 
باألهداف  جزئيا،  أو  كليا  حباشرة، 

املذكورة.
حدة الشركة : 99 سنة ابتداء حن 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
حرس  شارع   ،26  : الشركة  حقر 
 –  3 رقم  األول،  ال0ابق  السل0ان، 

الدار البيضاء.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
املالية  السنة  وتنتهي  ديسمبر   31
على أن   2122 ديسمبر   31 األولى في 
تسجيل  بين  املترواحة  املدة  تغ0ي 
الشركة في السجل التجاري والتاريخ 

املذكور.
لتكوين   %5 يمتفظ ب   : األرباح 
الباقي  ويوزع  القانوني  االحتياطي 
بعد  األرباح  برسم  املساهمين  على 
التي تمال  أو  املنقولة  املبالغ  خصم 
على احتياطي بقرار حن الجمع العا2 

العادي.
بيع ونقل األسهم : باستثناء حالة 
أو  السلف  أو  للزوج  البيع  أو  اإلرث 
الثانية فإن  إلى حد الدرجة  الخلف 
بيع األسهم لغير املذكورين أعاله بأية 
صيغة كانت تكون خاضعة ملوافقة 
حجلس  طرف  حن  املمثلة  الشركة 

اإلدارة.
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 311.111  : الشركة  رأسمال 
ب  سهم   3.111 إلى  حقسم  درهم، 
1 إلى  111 درهم للواحد، حرقمة حن 
حن  بالربع  وحمررة  حكثتبة   3.111

قيمتها االسمية.
كأول  يعين   : الشركة  تسيير 
ملدة  حسيرين في القانون التأسي�ضي، 

ثالث سنوات :
 AXIOM املسماة  الشركة 
ذات  شركة   ،CAPITAL SARL
رأسمالها  حمدودة  حسؤولية 
اإلجتماعي  حقرها  درهم،   511.111
حرس  شارع   ،26 البيضاء،  بالدار 
 ،3 رقم  األول،  ال0ابق  السل0ان، 
بالدار  التجاري  السجل  في  حسجلة 
538459، حمثلة  البيضاء تمت رقم 
السيد  الوحيد  حسيرها  طرف  حن 
التهاحي التازي، رقم ب0اقته الوطنية 

.BE734471 رقم
حغربي،  التازي،  التهاحي  السيد 
 1981 ديسمبر   26 في  حزداد 
 ،1 بالبيضاء،  الساكن  بالبيضاء، 
حمر اللوز، أنفا، رقم ب0اقته الوطنية 

.BE734471
السيد حممد احين لحلو، حغربي، 
حزداد في 17 ديسمبر 1981 بالبيضاء، 
الساكن بالبيضاء، عمارة س الشقة 
اوالد  كولين  لي  األول  ال0ابق  س4 
عزوز النواصر، رقم ب0اقته الوطنية 

BE729119 ؛
السيد أحمد املهدي تازي، حغربي، 
1975 بالبيضاء،  18 حارس  حزداد في 
زنقة   ،4 البيضاء،  بالدار  الساكن 
رقم ب0اقته  الهناء،  حي  اللكسوس، 

الوطنية BK114213 ؛
الفياللي،  لحلو  حريم  السيدة 
 1973 يناير   21 في  حزدادة  حغربية، 
البيضاء،  بالدار  الساكنة  بالرباط، 
ج،  زنقة   ،8.311 كلم  حكة،  طريق 
الوطنية  ب0اقته  رقم  كاليفورني، 

BK114224 ؛
تعيين  تم   : الحسابات  حراقب 
حراقب  وشركاؤه  الحديد  حكتب 
السيد  طرف  حن  حمثل  حسابات، 
بالبيضاء،  الساكن  الحديد،  حممد 
كمراقب  الجزولي،  املع0ي  زنقة   ،4

حسابات، ملدة سنة.

أول  في  اإلداري  املجلس  قرر 

أبريل   21 بتاريخ  املنعقدة  جلسته 

 : 2122

أن تسند اإلدارة العاحة للشركة 

إلى شخص آخر دون رئيس املجلس 

اإلداري والذي يممل لقب حدير عا2؛

انتخاب السيد التهاحي التازي في 

ملدة  حهاحه كرئيس املجلس اإلداري، 

ثالث سنوات ؛

لحلو  أحين  حممد  السيد  تعيين 

سيتولى  لذلك،  وتبعا  عا2.  كمدير 

اإلدارة  لحلو  أحين  حممد  السيد 

العاحة للشركة وسيممل لقب حدير 

عا2، حع جميع الصالحيات ؛
تازي  تعيين السيد أحمد املهدي 

ملدة ثالث  ككاتب للمجلس اإلداري، 

سنوات.

الوحيد  باإلحضاء  الشركة حلزحة 

بصفته  لحلو  أحين  حممد  للسيد 

حدير عا2.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2122 يوليو   26 بتاريخ  البيضاء 

تمت رقم 832339.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجاري 

551773 بتاريخ 26 يوليو 2122.
للخالصة والنشر

فديماكو

163 P

FID.J.E CONSEILS

 Cabinet Comptable Conseil Juridique et

Fiscal

 Rue kssar Essouk, Appt. 3, Hassan ,9

Rabat

SR ARCHITECTURE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات حسير وحيد
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
القانون  وضع  تم   2122 يونيو   16

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�ضي 

على  وحيد  حسير  ذات  املحدودة 

الشكل التالي :

اسم الشركة :

.SR ARCHITECTURE 

غرض الشركة :

يكمن غرض الشركة في :

حمارسة حهنة الهندسة املعمارية.

جميع حشاريع الهندسة املعمارية 

وتخ0يط املدن وإدارتها.

جميع األعمال املتعلقة بالهندسة 

املعمارية بفعل البناء بشكل عا2.

دراسة وتصميم وحتابعة حشاريع 

هندسة النسيج.

برناحج البمث والتصميم الخاص 

باملنافسة العاحة أو الخاصة.

املعمارية  الهندسة  حول  نصائح 

تخ0يط  في  والخارجية  الداخلية 
الديكور  في  املساحات  وتصميم 

الداخلي.

حشروع  ألي  والت0وير  البمث 

تنمية حستداحة.

هندسة  وتأثير  والدفاع،  تعزيز، 

والتصميم  الحضري  التخ0يط 

املغرب  داخل  القديم  أو  املعاصر 

وخارجه.

املقر االجتماعي للشركة :

الغزلي  حي   3 رقم  السال2  تجزئة 

تمارة.
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

وقسم إلى  درهما،   111.111 في حبلغ 

القيمة  اجتماعية،  حصة   )1111(

اإلسمية لكل حصة هي )111( درهما، 

كلها للسيدة سلمى الروكي.

التسيير : تم تعيين السيدة سلمى 

الروكي كمسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير حمدودة.

السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 

املالية في الفاتح حن يناير وتنتهي في 

31 حن ديسمبر حن كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

في بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 
 27 يوليو 2122 تمت السجل تجاري 

رقم 136877.
حقت0ف بمثابة إعالن

164 P

STE VERY PRO
SARL

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بالدار 
تم   2122 يونيو   31 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
STE VERY PRO SARL : التسمية
شارع رحال   31  : املقر االجتماعي 
 5 الشقة  الثاني  ال0ابق  املسكيني 

الدار البيضاء.
اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 
العقاري والقيا2 بجميع أعمال البناء 

املختلفة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسمال : 111.111 درهم.

الحصص :
السيد حممد الخراط 331 حصة.
السيد عصا2 صيفي 331 حصة.
السيد هشا2 الخراط 341 حصة.
تم تعيين السيد هشا2   : التسيير 
الوطنية  للب0اقة  الحاحل  الخراط 
حسيرا للشركة ملدة   BJ287963 رقم 

غير حمددة.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
املدة : تم تمديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء بتاريخ 25 يوليو 2122 تمت 
832113 والسجل التجاري رقم  رقم 

.551741
165 P

BG CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 1.111.111 درهم
حقرها االجتماعي : 8، زنقة ابن 

خاتمة، حي املستشفيات
الدار البيضاء

س.ت 177549
تفويت حصص

رفع وخفض رأسمال الشركة
بمقت�ضى الجمع العا2 الغير عادي 
بتاريخ 12 ديسمبر 2121 تقرر حا يلي :
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املصادقة على تفويت الحصص.
الشركة  رأسمال  وخفض  رفع 

الحتصاص الخسائر املتراكمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يو2 البيضاء  بالدار   التجارية 

31 يونيو 2122 تمت رقم 829751.
بيان حختصر

166 P

BG CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 1.111.111 درهم

حقرها االجتماعي : 8، زنقة ابن 

خاتمة، حي املستشفيات

الدار البيضاء

س.ت 177549
اندحاج الشركة حع أخرى

الغير  العا2  الجمع  بمقت�ضى 
تقرر   2122 أبريل   19 بتاريخ  عادي 

»هود  شركة  حع  الشركة  اندحاج 

 BG CAPITAL شركة  كاب انفست» 
حكتبها  درهم،   1.111.111 رأسمالها 
زنقة   ،8 البيضاء،  الدار  في  املسجل 

املستشفيات،  حي  ختيمة،  ابن 

واملسجلة في السجل التجاري للدار 

177549، يمثلها  البيضاء تمت رقم 

برغاش،  حسن  السيد  حديرها 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
حددت  أن  بعد   ،B62438 رقم 

االندحاج  حشروع  شروط  املداوالت 

شركة  لفائدة  عليه  املنصوص 

.HOLD CAP INVEST

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يو2 البيضاء  بالدار   التجارية 

31 يونيو 2122 تمت رقم 829752.
بيان حختصر

167 P

STE MAJINAR
SARL

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بالدار 

تم   2122 يوليو   8 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

STE MAJINAR SARL : التسمية
شارع رحال   31  : املقر االجتماعي 
 5 الشقة  الثاني  ال0ابق  املسكيني 

الدار البيضاء.
اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 
العقاري والقيا2 بجميع أعمال البناء 

املختلفة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسمال : 111.111 درهم.

الحصص :
السيد نجيب حنار 511 حصة.

 511 الحمجي  املص0فى  السيد 
حصة.

تم تعيين السيد نجيب   : التسيير 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحل  حنار 
BH241265 حسيرا للشركة ملدة غير 

حمددة.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
املدة : تم تمديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء بتاريخ 27 يوليو 2122 تمت 
832578 والسجل التجاري رقم  رقم 

.551997
168 P

AND PRO SERVICE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة حع 
حساهم واحد
بيع الحصص

استقالة املسير وتعيين حسيرة 
جديدة

الغير  العا2  الجمع  بمقت�ضى 
 ADN PRO SERVICE عادي لشركة 
حارس   3 بتاريخ  املؤرخ  ش.2.2.2.و 

2122 قرر الشريك حا يلي :
الحصص  حن   %111 تمويل 
درهم   111 بسعر  حصة   1111 أي 
السيد  حوزة  في  التي  حنها،  لكل 
 AND PRO عدنان بنزوين في شركة 
بن  حنال  السيدة  لصالح   SERVICE
111درهم للواحد أي  حسون بسعر 

بتمن حا حجموعه 111.111 درهم.

بنزوين  عدنان  السيد  استقالة 
 AND PRO حن حنصب حسير شركة 
املسيرة  وتعيين   ،SERVICE sarl au

الجديدة السيدة حنال بن حسون.
تعديل الفصول 6، 7، 13.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت   2122 حارس   16 بتمارة بتاريخ 

رقم 7688.
169 P

STE MAHATRI
SARL

رأسمال الشركة : 151.111 درهم
العنوان التجاري : حي اإلرشاد
رقم 391 عمارة 1 القني0رة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
6 يونيو 2122 تم تقرير حا يلي :

حن  اجتماعية  حصة   211 بيع 
طرف السيد التريبية ادريس لفائدة 
السيدة بوية نوال وستكون حالكة ل 

911 حصة اجتماعية.
استقالة الشريك السيد التريبية 

ادريس.
حسيرة  نوال  بوية  السيدة  تعيين 

حوحدة للشركة.
والعقود  األعمال  جميع  توقيع 
املتعلقة بالشركة حن طرف السيدة 

بوية نوال.
تمديث النظا2 األسا�ضي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 : رقم  تمت  بالقني0رة  االبتدائية 

92177 بتاريخ 22 يونيو 2122.
170 P

 LA SOCIETE MAROCAINE
DE L’ENTREPRISE

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE

رأسمال : 51.111 درهم
املـــقـر االجتماعي : شارع الحسن 2 

اقاحة النخيل شقة رقم 25
ال0ابق 6 - تـــــــازة -

تش0يــــب

خـاص  تـوقيع  ذي  عقـد  بموجـب 
شركاء  قرر   2122 يونيو   16 بتـاريخ 

الشركة قفل التصفية للشركة.
بكتـابة  القـانونـي  اإليداع  تـم 
بتـازة  االبتـدائية  باملحكمـة  الضبط 
يوليو   13 بتـاريخ   335 رقـم  تمـت 

.2122
بمثابة حقت0ـف وبيـان

171 P

AFRAH CHIBOUB شركة
SARL

رأسمال : 11.111 درهم
املـــقـر االجتماعي : شارع عالل

بن عبد هللا اقاحة حون روبو 8
- تـــــــازة -

تش0يــــب 
خـاص  تـوقيع  ذي  عقـد  بموجـب 
شركاء  قرر   2122 يونيو  بتـاريخ16 
شركة افراح شيبوب قفل التصفية 

للشركة. 
بكتـابة  القـانونـي  اإليداع  تـم 
بتـازة  االبتـدائية  باملحكمـة  الضبط 
يوليو   14 بتـاريخ   341 رقـم  تمـت 

.2122
بمثابة حقت0ـف وبيـان 

172 P

 SOUSS BROTHERS شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأسمالها : 111.111 درهم
حقرها االجتماعي : رقم 48 بلوك 11 

زنقة 7 تيكوين أكادير
املسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم  باكادير   13 يونيو   2122 بتاريخ 
املواصفات  ذات  شركة  تأسيس 

التالية :
 SOUSS BROTHERS  : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : 

خياطة وصناعة املالبس الجاهزة.
املواد،  تسويق جميع الحاجيات، 
تاحة  أنواعها  بجميع  املنتجات 
وتمويلها  التاحة،  والغير  التصنيع 

وتجميعها وصقلها.
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توزيع كافة املنتجات الغذائية.
استراد وتصدير.
خدحات اخرى.

املقر االجتماعي : رقم 48 بلوك 11 
زنقة 7 تيكوين أكادير.

املدة : 99 سنة
يتكون   : االجتماعي  الرأسمال 
 111 درهم حقسم إلى   111.111 حن 
للسهم،  درهم   1.111 بقيمة  حصة 

لفائدة :
السيد افقيرن جمال 34 حصة.
السيد الحين ابراهيم 33 حصة.

السيد بن همو حممد 33 حصة.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
افقيرن جمال حسير للشركة ملدة غير 

حمدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  تمت   2122 يونيو   21 بتاريخ 

.111344
سجل تجاري رقم : 51811.

للخالصة والبيان 
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2A USINAGE
SARL

تأسيس شركة
: تصنيع جميع  الهدف االجتماعي 
لحا2   / التصنيع امليكانيكي   / األجزاء 
وإنشاءات حعدنية / بيع وشراء حواد 
الخشبية  النجارة  أعمال   / الفالحة 

واألملنيو2.
النقل الخاص ونقل املستخدحين 
حساب  على  ونقل  البضاعة  ونقل 

الغير واللوجستيك.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.
الخياري علي رقم ب0اقة تعريفه 

AD177231 حصته 511.
ب0اقته  رقم  هللا  عبد  هاللي 

AD175981 حصته 511.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 
تمت   2122 يونيو   8 بتاريخ  بتمارة 

رقم 136781.
174 P

SICOBINE GRILLAJE
SARL

تأسيس شركة
الهدف االجتماعي : تشبيك جميع 
استراحة  عرض   / التضاريس  أنواع 
 / الشبكية  الظل  شبكة   / الشبكة 
النقل   / الفالحية  املواد  وشراء  بيع 

واللوجستيك.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.
ب0اقة  رقم  عبي  بن  حص0فى 

تعريفه V292543 حصته 511.
حسن بن عبي رقم ب0اقة تعريفه 

AD153275 حصته 511.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 
تمت   2122 يونيو   8 بتاريخ  بتمارة 

رقم 136779.
175 P

N.B.H
SARL

تأسيس شركة
شراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 
املواد  بيع وشراء   / البيض  وتغليف 
ونقل  الخاص  النقل   / الفالحية 
ونقل  البضاعة  ونقل  املستخدحين 

على حساب الغير واللوجستيك.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.
ب0اقة  رقم  بناني  العزيز  عبد 

تعريفه V185116 حصته 1111.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 
تمت   2122 يونيو   8 بتاريخ  بتمارة 

رقم 136777.
176 P

PPGI TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
خدحات   : االجتماعي  الهدف 
نجارة الخشب واالملنيو2   / حختلفة 
/ تسيير العمليات الفالحية والتجارية 
املدنية  للخدحة  والصناعية 

ونقل  الخاص  النقل   / والعسكرية 

ونقل  البضاعة  ونقل  املستخدحين 

على حساب الغير واللوجستيك.

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

فميري حممد رقم ب0اقة تعريفه 

AD87221 حصته 511.

فميري ابراهيم رقم ب0اقة تعريفه 

AD231831 حصته 511.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 

تمت   2122 يونيو   26 بتمارة بتاريخ 
رقم 136863.

177 P

MTHANA NASRE
SARL

تأسيس شركة
وضع  حوقع   : االجتماعي  الهدف 

 / امل0احن  استغالل   / البضائع 

والتجارية  الفالحية  العمليات  تسيير 

املدنية  للخدحة  والصناعية 

ونقل  الخاص  النقل   / والعسكرية 

ونقل  البضاعة  ونقل  املستخدحين 

على حساب الغير واللوجستيك / بيع 

وشراء املواد الفالحية / تخزين وإنتاج 

الحبوب والق0اني والتبن.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

ب0اقة  رقم  فريمة  املص0فى 

تعريفه AB44145 حصته 511.

سفيان فريمة رقم ب0اقة تعريفه 

AD286111 حصته 511.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 

تمت   2122 يونيو   26 بتمارة بتاريخ 
رقم 136867.

178 P

SUCRERIES LE BON
SARL

تأسيس شركة
الهدف االجتماعي : حلويات الخير 

/ حخبزة / حعجنات.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

ب0اقة  رقم  العبدالوي  حممد 

تعريفه N81781 حصته 511.

ب0اقة  رقم  العبدالوي  هللا  عبد 

تعريفه AD116311 حصته 511.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 

تمت   2122 يونيو   26 بتمارة بتاريخ 
رقم 136869.

179 P

ENTREPRISE EIAMRI HEN
SARL AU

تأسيس شركة
الهدف االجتماعي : بيع حواد البناء 

/ أشغال حختلفة / طعا2 زراعي / بيع 

النقل الخاص ونقل   / حواد الزراعة 

ونقل  البضاعة  ونقل  املستخدحين 

على حساب الغير واللوجستيك.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

حمزة العمري رقم ب0اقة تعريفه 

AD243612 حصته 1111.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 

تمت   2122 يونيو   26 بتمارة بتاريخ 
رقم 136865.

180 P

CANPANY BOULMANE
SARL AU

تأسيس شركة
أشغال   : االجتماعي  الهدف 

ونقل  الخاص  النقل   / حختلفة 

ونقل  البضاعة  ونقل  املستخدحين 

 / واللوجستيك  الغير  حساب  على 

أعمال وإنشاءات حتنوعة.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

تعريفه  ب0اقة  رقم  رشيد  بوملان 

V178128 حصته 1111.
رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 

تمت   2122 يونيو   26 بتمارة بتاريخ 
رقم 136861.

181 P
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MESSAOUDI FRERE
SARL

تأسيس شركة
أعمال   : االجتماعي  الهدف 

/أعمال  النجارة الخشبية واالملنيو2 

ونقل  الخاص  النقل  حختلفة / 

ونقل  البضاعة  ونقل  املستخدحين 

على حساب الغير واللوجستيك.

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.

رقم  الرحيم  عبد  املسعودي 

حصته   AD161925 تعريفه  ب0اقة 

.334

ب0اقته  رقم  هشا2  املسعودي 

Y418313 حصته 333.

رقم  الهادي  عبد  املسعودي 

ب0اقته Y418312 حصته 333.

رقم التسجيل باملحكمة االبتدائية 

تمت   2122 يونيو   3 بتاريخ  بتمارة 

رقم 136461.

182 P

MEDKAT شركة
ش.2.2

شارع الحسن الثاني رقم 1161

العروي، الناضور

بمقت�ضى حمضر الجمعية العاحة 

 2122 يونيو   17 بتاريخ  االستثنائية 

لشركة  الوحيد  الشريك  صادق 

تمويل  قرار  ش.2.2 على   MEDKAT

الحسن  شارع  حن  االجتماعي  املقر 

الناضور  العروي،   1161 الثاني رقم 

 182 املركب التجاري بويلغمان رقم 

شارع حممد الخاحس رقم 53 العروي 

الناضور.

القانون  تميين  قرروا  كما 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

24 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 1572.

183 P

 GENERALE RIFAINE شركة
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
ش.2.2

حركز بني انصار، الناضور
بمقت�ضى حمضر الجمعية العاحة 
 2122 يونيو   21 بتاريخ  االستثنائية 
 SOGERMAC شركة  شركاء  صادق 
ش.2.2 على قرار تفويت 2511 حصة 
للسيد حموتي سعيد ليصبح رأسمال 

الشركة حقسما كما يلي :
حموتي سعيد 5111 حصة.
حموتي حو�ضى 5111 حصة.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 
تعيين السيد حموتي سعيد والسيد 

حموتي حو�ضى كمسيرين للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 1571.
184 P

STE TIGERS MARBRE
شارع الجيش امللكي رقم 411

ال0ابق الثالث الناضور
تأسيس شركة

بالناضور  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   ،2122 يونيو   13 بتاريخ 
حمدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية :
 TIGERS شركة   : التسمية 

MARBRE ش.2.2.
تصدير   : االجتماعي  الغرض 
األشغال  حقاول  الرخا2،  واستيراد 

العموحية.
العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

حباشرة بهدف الشركة.
حقر الشركة : شارع الجيش امللكي 

رقم 411 ال0ابق الثالث الناضور.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم.
: تسير الشركة حن طرف  التسيير 

رحوا حغنية.

الشركاء :
رحضان الخوضير 331 حصة.

اجدع سال2 331 حصة.
بندحمان عمر 341 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 في  بالناضور  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1382.
185 P

STE NASIMO TRANS
حي بوشواف شارع 58 رقم 5

الناضور
تأسيس شركة

بالناضور  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   ،2122 يونيو   24 بتاريخ 
حمدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية :
 NASIMO شركة   : التسمية 

TRANS ش.2.2.
الغرض االجتماعي : نقل البضائع 

الوطني والدولي لحساب الغير.
العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

حباشرة بهدف الشركة.
حي بوشواف زنقة   : حقر الشركة 

58 رقم 5 الناضور.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم.
: تسير الشركة حن طرف  التسيير 

السيد ل0في حممد.
الشركاء :

ل0في نسيم 511 حصة.
ل0في حممد 511 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
29 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 1821.
186 P

STE EVENT MONEY
حي لعري الشيخ شارع الحسن األول

رقم 297، الناضور
تأسيس شركة

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
وضع  تم   ،2122 يونيو   24 بتاريخ 
حمدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية :

 EVENT شركة   : التسمية 

MONEY ش.2.2.

تمويل   : االجتماعي  الغرض 

األحوال واستخالص الفواتير.

العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

حباشرة بهدف الشركة.

الشيخ  لعري  حي   : الشركة  حقر 

 297 رقم  األول  الحسن  شارع 

الناضور.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم.

: تسير الشركة حن طرف  التسيير 

السيد ورود عز الدين.

الشركاء :

عبد املهم هيمة 511 حصة.

فنيش طارق 511 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   5 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2191.

187 P

STE MOBALMED
حي احدادن، الناضور

تأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بموجب 

وضع  تم   ،2122 يوليو   5 بتاريخ 

حمدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية :

 MOBALMED شركة   : التسمية 

ش.2.2.

تصدير   : االجتماعي  الغرض 

واستيراد األثاث.

العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

حباشرة بهدف الشركة.

احدادن،  حي   : الشركة  حقر 

الناضور.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم.

: تسير الشركة حن طرف  التسيير 

السيد حساني حص0فى.



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   14794

الشريك :

حساني حص0فى 1111 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 14 يوليو 

2122 تمت رقم 2643.
188 P

STE A.I ARCHI
شقة رقم 4 ال0ابق األول الحي 

اإلداري، شارع سيدي حممد
الناضور

تأسيس شركة
بالناضور  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   ،2122 يونيو   13 بتاريخ 
حمدودة  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية :
 A.I ARCHI شركة   : التسمية 

ش.2.2.
حهندسة   : االجتماعي  الغرض 

حعمارية.
العمليات  جميع  عاحة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

حباشرة بهدف الشركة.
حقر الشركة : شقة رقم 4 ال0ابق 
سيدي  شارع  اإلداري،  الحي  األول 

حممد الناضور.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم.
: تسير الشركة حن طرف  التسيير 

عالوش اسراء.
الشريك :

عالوش اسراء 1111 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 16 يونيو 

2122 تمت رقم 1241.
189 P

 PALLET RECYCLE
COMPANY KENITRA

SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس شركة
حمرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2122 يوليو   12 بتاريخ  بالقني0رة 

تم إنشاء شركة ذات حسؤولية ذات 

الخاصيات التالية :

 PALLET RECYCLE  : االسم 

COMPANY KENITRA SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية. 

املوضوع االجتماعي :

حقاول نجارة. 

حقاول نقل السلع.

حقاول أشغال حختلفة أو بناء. 

املدة : 99 سنة.

حوالي شارع  حكرر   51  :  املقر 

عبد العزيز إقاحة األحل حكتب رقم 7 

القني0رة.

الرأسمال : 11.111 درهم حقسمة 

درهم   111 حصة حن فئة   111 إلى 

للحصة الواحدة.

الحصص :

نبيل بوشنتوف 51 حصة.

بدر الدين بنمميمة 51 حصة.

نبيل بوشنتوف كمسير   : التسيير 

للشركة ملدة غير حمدودة. 

السجل التجاري رقم : 66119.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر حن كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 القني0رة  االبتدائية  باملحكمة 

يوليو 2121 تمت رقم 66119.

190 P

CUISINE D’OEUVRE
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس شركة
حمرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

 2122 يونيو   12 بتاريخ  بالقني0رة 

تم إنشاء شركة ذات حسؤولية ذات 

الخاصيات التالية :

 CUISINE D’OEUVRE  : االسم 

SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية. 

املوضوع االجتماعي :

ح0عم بسعر ثابت.

حقاول نقل السلع.

حقاول أشغال حختلفة أو بناء. 

املدة : 99 سنة.

حوالي شارع  حكرر   51  :  املقر 

عبد العزيز إقاحة األحل حكتب رقم 7 

القني0رة.

الرأسمال : 11.111 درهم حقسمة 

درهم   111 حصة حن فئة   111 إلى 

للحصة الواحدة.

الحصص :

عمر عرفوي 511 حصة.

يوسف حختري 511 حصة.

كمسير  عرفوي  عمر   : التسيير 

للشركة ملدة غير حمدودة. 

السجل التجاري رقم : 65967.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر حن كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 القني0رة  االبتدائية  باملحكمة 

يوليو 2122 تمت رقم 65967.

191 P

GARDEN CRECHE
SARL

س.ت. تمارة : 136553

حل الشركة
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بتمارة 

قرر الجمع العا2   ،2122 يوليو   6 في 

 GARDEN لشركة  االستثنائي 

CRECHE SARL ش.ذ.2.2، رأسمالها 

بتجزئة خالد رقم  درهم،   111.111

198 سيدي يحي زعير تمارة حا يلي :

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

بتجزئة  التصفية  حقر  تمديد 

زعير  يحي  سيدي   198 رقم  خالد 

تمارة.

تعيين السيد بلفقيه عبد العزيز 

كمصفي للشركة بدون حقابل.

تم اإليداع القانوني لدى حصلحة 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

تمت   2122 يوليو   25 بتمارة بتاريخ 

رقم 8584.
حن أجل االستخالص والبيان

192 P

DISTRILOOK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الوحيد

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : دكان رقم 15 شارع 

املغرب العربي املحيط الرباط

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  وضع  تم   2122 يونيو   15

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�ضي 

والتي  الوحيد  والشريك  املحدودة 

تتميز بما يلي :

لوك  ديستري  شركة   : التسمية 

والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

الهدف :

بائع حعدات ولوزا2 اإلعالحيات.

بائع حعدا ولواز2 املكتب.

املدة : حددت في 99 سنة، ان0القا 

السجل  في  التسجيل  تاريخ  حن 

التجاري.

 15 رقم  دكان   : االجتماعي  املقر 

شارع املغرب العربي املحيط الرباط.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  حقسمة  درهم   111.111 حبلغ 

 111 بتمن  اجتماعية  حصة   1111

درهم في حوزة :

 1111 بنصبري  لحسن  السيد 

حصة.

حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.

: تسير الشركة حن طرف  التسيير 

غير  ملدة  بنصبري  لحسن  السيد 

حمدودة.

الربح  حن   %5 يقت0ع   : الربح 

الصافي في كل سنة حن أجل تكوين 

االحتياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 في  بالرباط  التجارية 

رقم  تمت  التجاري  بالسجل   2122

.161331

193 P
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ASMAFID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الوحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 14 زنقة األشعري

الشقة رقم 3 أكدال الرباط

نقل املقر االجتماعي
قرر الجمع العا2 الغير عادي نقل 
املقر االجتماعي حن 14 زنقة األشعري 

الشقة رقم 3 أكدال الرباط إلى 468 

الشقة  الشريف  اعلي  حوالي  شارع 
رقم 3 تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2122 28 يونيو  التجارية بالرباط في 

تمت رقم 125925.

194 P

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 HEMODIALYSE DE

MEKNES
شركة حمدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسمالها : 11.111.111 درهم

الكائن حقرها االجتماعي : 12 ساحة 

الدكتور جيكي، املسماة كذلك 

ساحة عبد الكريم الخ0ابي، 

حكناس

السجل التجاري بمكناس رقم 

18937

تفويت حصص اجماعية
تعيين حسير جديد

تعديالت النظا2 األسا�ضي
حصص  تفويت  عقد  بمقت�ضى 

 ،2122 حاي   25 اجتماعية حؤرخ في 

الدخي�ضي  الحسين  السيد  قا2 

اجتماعية  حصة   2.211 بتفويت 

111% حن الرأسمال وحن  التي تمثل 

 CENTRE DE حقوق تصويت شركة 

 NEPHROLOGIE HEMODIALYSE

لفائدة  )الشركة(   DE MEKNES

 Diaverum Holding France (DHF(

حبس0ة،  حساهمة  شركة  وهي 

خاضعة للقانون الفرن�ضي.

بمقت�ضى حمضر قرارات الشريك 
الفريد املتخذة في نفس اليو2، قررت 

: DHF شركة
الحسين  السيد  استقالة  حعاينة 
الدخي�ضي حن حهاحه كمسير للشركة.

 Albert Antoon السيد  تعيين 
الهولندي   ،Hendrik KEUPINK
بمدنية  حزداد  الجنسية، 
املنخفضة(  )األرا�ضي   Zwijndrecht
القاطن   ،1981 فبراير   27 في 
1، حوالن الخاحس  ترافيرس  بتولون، 
 (1er Traverse du 5ème Moulin(
رقم  السفر  لجواز  والحاحل  فرنسا، 
كمسير للشركة لفترة   NX15R9PF5

غير حمددة.
تعديل النظا2 األسا�ضي للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
حكناس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   15 بتاريخ 

.2681
195 P

 CENTRE D’HEMODIALYSE
EL BASMA

 شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريك فريد

رأسمالها : 6.211.111 درهم
الكائن حقرها االجتماعي : املنزه، 
االسماعيلية 33، قرب حستشفى 

حممد الخاحس، حكناس
السجل التجاري بمكناس رقم 

55293
تفويت حصص اجتماعية

تعيين حسير جديد
تعديالت النظا2 األسا�ضي

حصص  تفويت  عقد  بمقت�ضى 
 2122 حاي   25 في  اجتماعية حؤرخ 
الدخي�ضي  الحسين  السيد  قا2 
اجتماعية  حصة   62.111 بتفويت 
111% حن الرأسمال وحن  التي تمثل 
 CENTRE شركة  تصويت  حقوق 
 D’HEMODIALYSE EL BASMA
 Diaverum لفائدة  )الشركة( 
)Holding France (DHF وهي شركة 
خاضعة للقانون  حساهمة حبس0ة، 

الفرن�ضي.

بمقت�ضى حمضر قرارات الشريك 
الفريد املتخذة في نفس اليو2، قررت 

: DHF شركة
السيد  استقالة  حعاينة   -  1
الحسين الدخي�ضي حن حهاحه كمسير 

للشركة.
 Albert السيد  تعيين   -  2
 ،Antoon Hendrik KEUPINK
بمدينة  حزداد  الجنسية،  الهولندي 
املنخفضة(  )األرا�ضي   Zwijndrecht
في 27 فبراير 1981، القاطن بتولون، 
 1er( الخاحس  حوالن   ،1 ترافيرس 
 (Traverse du 5ème Moulin
رقم  السفر  لجواز  والحاحل  فرنسا، 
كمسير للشركة لفترة   NX15R9PF5

غير حمددة.
األسا�ضي  النظا2  تعديل   -  4

للشركة.
اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 
بتاريخ  بمكناس  التجارية   باملحكمة 

18 يوليو 2122 تمت رقم 2672.
196 P

 LEAR CORPORATION
MEKNES
SARL AU

 شركة حمدودة املسؤولية 
 ذات شريك فريد 

رأسمالها : 54.551.111 درهم
 ،UL3 حقرها االجتماعي : تجزئة

 )Agropolis( حن0قة أكروبوليس
حكناس

 السجل التجاري بمكناس 
رقم 51153

التعريف الضريبي رقم 47262315
الزيادة في رأسمال الشركة

في  املؤرخ  املحضر   بمقت�ضى 
21 يونيو 2122، قرر الشريك الفريد 
 LEAR CORPORATION بشركة 
MEKNES الزيادة في رأسمال الشركة 
عن  درهم   54.111.111 بمبلغ 
حصة   54.111.111 إصدار  صريق 
اجتماعية جديدة بتمن درهم واحد 
الواحدة،  للحصة  اسمية  كقيمة 
طريق  عن  بالكاحل  تمريرها  سيتم 

الشركة  ديون  حع  حقاصة  إجراء 
التي  واملستمقة  املقدار  املحددة 
حواجهة  في  الفريد  الشريك  يملكها 

الشركة.
الشركة  رأسمال  رفع  تم  وعليه 
حن 551.111 درهم إلى 54.551.111 

درهم.
بكتابة ضبط  الشركة  تقييد  تم 
بتاريخ  بمكناس  التجارية   املحكمة 

18 يوليو 2122 تمت رقم 2668.
197 P

PREMIUM EXPORT
 S.A.R.L

تأسيس شركة 
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  إحداث  تم   2122 يوليو   8
األسا�ضي لشركة حمدودة املسؤولية 

تتلخص فيما يلي :
 PREMIUM EXPORT  : التسمية 

 .SARL
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.
استيراد   : االجتماعي  الهدف 

وتصدير تاجر.
املقر االجتماعي : عمارة 31 شقة 8 
حسان،  شارع حوالي أحمد لوكيلي، 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
حصة اجتماعية   1111 حقسمة إلى 
حن فئة 111 درهم للحصة الواحدة.

أرسالن  هند  السيدة   : التسيير 
ملدة غير حمدودة.

 : الفترة املعمول بها خالل السنة 
تبدئ حن فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.
 161815  : التجاري  السجل 

الرباط.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الرباط  التجارية  باملحكمة  القانوني 

27 يوليو 2122 تمت رقم 126689.
حن أجل االستخالص والبيان

198 P
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YALEEN
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الواحد

 YALEEN  : االجتماعي  اللقب 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤوليات املحدودة حن شريك واحد.
حن  الغرض   : االجتماعي  الهدف 

الشركة، سواء في املغرب أو في الخارج :
التدريب  املشورة أو املساعدة أو 
أو  املراقبة  أو  الدراسات  إجراء  أو 
التدقيق أو التمليالت أو الخدحات، 
في جميع املجاالت، بما في ذلك املالية، 
واألعمال  واالقتصاد  والقانون، 
والشؤون  الخاصة،  التجارية 
والتعليم والبيئة،  والتجارة،  العاحة، 
والتجارية،  واإلدارة،  والتنظيم، 

واإلدارية أو اإلدارة الفنية لصالح :
أي شخص طبيعي، حغربي أو غير 

حغربي ؛
أي شخص أو كيان قانوني، سواء 
حغربية  اعتبارية،  شخصية  له   كان 
أو غير حغربية، تم إنشاؤه أو إنشاؤه ؛

التجارية  كل  عا2،  وبشكل 
املالية  واألوراق  واملالية  والصناعية 
والعقارات، ذات صلة حباشرة أو غير 
حباشرة لغرض املذكور أعاله أو حن 

املحتمل أن تسهل تنفيذ وت0وير.
درهم   111.111  : املال  رأس 
حقسمة إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم للحصة.
السيد جمال ال0وي�ضي 1111 حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : زاوية بهت ووادي 

سبو 8، شقة 1، أكدال، الرباط.
التسيير : السيد جمال ال0وي�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  الرباط  التجارية 

بالسجل التجاري 161967.
199 P

 AXA CROUP OPERATIONS
MOROCCO

وعنوان حقرها االجتماعي : عمارة 
ب، ق0ب تكنوبوليس اوفشورينغ، 
الرباط سال 11111، سال الجديدة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13739
السيد  قرارات  بمقت�ضى 
 ALEXANDRE VOLLERT
 AXA CROUP شركة  رئيس 
فرع  حالكة   OPERATIONS
 AXA CROUP OPERATIONS
يونيو   14 في  املؤرخة   MOROCCO

2122 قرر حا يلي :
استقالة  برسالة  توصله  بعد 
Marie- رئيسة الفرع باملغرب السيدة
الحاحلة لجواز   ،Louise ELHABRE
وذلك   17FV24917 رقم  السفر 

ابتداء حن فاتح فبراير 2122.
صالحيات  جميع  بإلغاء  قا2 
التالي  والنواب  املديرين  ووظائف 
ذكرهم وذلك اعبتارا حن فاتح يونيو 

: 2122
السيد Bruno LAURENT الحاحل 

لجواز السفر رقم 13BB14133 ؛
 Wilfried LE BIHAN السيد 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.BE456354 رقم
 Michele, Ann, السيدة  تعيين 
لجواز  الحاحلة   ROCHEFORT
حسيرة   683221918 رقم  السفر 
حن فاتح  جديدة للفرع وذلك ابتداء 

يونيو 2122.
كما قا2 بتمديد سقف االلتزاحات 
املسيرة  بها  تقو2  أن  حمكن  التي 
الجديدة في حدود 1.111.111 أورو، 
وحن أجل القيا2 بكل عملية تتعدى 
إلى  الرجوع  وجب  املذكور  السقف 
أجل  حن  الفرع  حالكة  رئيس شركة 

أخذ املوافقة على العملية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بسال بتاريخ 21 يوليو 2122 

تمت رقم 39313.
200 P

 ENTREPRISE DE
BATUMENT ANANA

رأسمال الشركة : 3.111.111 درهم
وعنوان حقرها االجتماعي : تجزئة 
السميرية فتح الخير، رقم 49، تمارة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 54867
زيادة في رأسمال الشركة

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
بتمارة تم   2122 يوليو   25 املؤرخ في 
رفع رأسمال الشركة حن 3.111.111 
درهم إلى 4.411.111 درهم بمبلغ قدره 

1.411.111 درهم حقسمة كالتالي :
 2.728.111 السيد حممد عنانة 
درهم حقسمة إلى 27.281 حصة حن 

فئة 111 درهم ؛
 1.672.111 عنانة  أيوب  السيد 
درهم حقسمة إلى 16.721 حصة حن 

فئة 111 درهم.
القـانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحـكمة 
 2122 يوليو   27  بتـاريخ 

تمت رقم 126713.
201 P

STE YASABD 
DE TRANSPORT

تصفية
وتقرير  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2122 حاي   19 املصفي املسجالن في 
لشركة  املسبق  الحل  تم  بالرباط 

.YASABD DE TRANSPORT
باملحكمة  القانوني  الوضع  تم 
 االبتدائية بسال بتاريخ 29 يونيو 2122 

تمت الرقم 39184.
202 P

STE YASABD TRANSPORT
إعالن عن حل حسبق للشركة

العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تم   2122 أبريل   28 بتاريخ  املؤرخ 
 YASABD لشركة  املسبق  الحل 
الغني  عبد  وتسمية   TRANSPORT

بلفميل كمصف للشركة.

 كما تم تعيين حقر تصفية الشركة : 

1 تجزئة عاحر بوقنادل، سال.

ولقد تم الوضع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بسال بتاريخ 24 حاي 2122 

تمت الرقم 38929.

203 P

 SOCIETE GOLD SWEET

CARS
SARL 

حمضر الجمع العا2 االستثنائي 

بتاريخ 18 يوليو 2122 

تبعا للجمع العا2 االستثنائي   -  1

 »GOLD SWEET CARS« لشركة 

في  حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

أفرز   2122 يوليو   18 بتاريخ  فاس 

القرارات التالية : 

أ  - استقالة املسير : السيد حممد 

رشيد الحلو. 

 : تعيين حسير وحيد للشركة   - ب  

السيدة بوصوف السعدية.

االسا�ضي  النظا2  تميين   - ت  

للشركة. 

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت رقم 3934 بتاريخ 25 يوليو 2122.

204 P

OUSSAMA CHANGE
SARL

تعديالت بالشركة
 OUSSAMA  : الشركة  اسم 

.CHANGE SARL

إغالق فرع الشركة الكائن بزنقة 

واد زيز وزنقة داديس، رقم 7، أكدال، 

الرباط.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تمت رقم 126659 

بتاريخ 26 يوليو 2122.

السجل التجاري رقم 71533.
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BG PRESTATION
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 111.111 
درهم

املقر االجتماعي : شارع أوسلو 
سوسول، إقاحة ضياء، رقم 31، 

املحيط - الرباط
في  حؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
قد   2122 الرباط بتاريخ فاتح يوليو 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
خصائصها  وحيد  بشريك  املحدودة 

على النمو التالي :
 BG  : االجتماعية  التسمية 

.PRESTATION
تاجر   : تجارة   : الهدف االجتماعي 

حعدات تكنولوجيا املعلوحات.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 
السيد  الواحدة  درهم للحصة   111

فرنوبل بدر 1111 حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
املقر : شارع اسلو سوسول، إقاحة 

ضياء رقم 31، املحيط،الرباط.
حاحل  بدر،  قرنوبل   : املسير 

.AD128914 الب0اقة الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 RC 126691 27 يوليو 2122 تمت رقم

الرباط.
206 P

شركة ماروك موبليتي
MAROC MOBILITE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 511.111 درهم

حكتب رقم 23، ال0ابق 4 إقاحة 
الرياض، شارع لالعائشة، حي حلعب 

الخيل
س.ت رقم : 57261

الرقم الجبائي : 31818182

بيع حصص شركة
العا2  الجمع  حمضر  بموجب 

االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح يوليو 

بيع ونقل  تقرر  قد  في فاس،   2122

حوبليتي»  »حاروك  شركة  حصص 

الشكل  على   MAROC MOBILITE

التالي :

حصص  حن   2999 بيع 
حوبليتي»  »حاروك  شركة  رأسمال 

لبيرولوجيكو  شركة  طرف  حن 

لفائدة   LIBEROLOGICO

اإلي0الية  الجنسية  ذات  الشركة 

 INGHILESI SVILUPPO E

ذات  شركة   PARTECIPAZIONI
رأسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

االجتماعي  حقرها  أورو،   111.111

 LIVORNO (LI( VIA الكائن بلفورنو

 DELLA SALUTE, 49 CAP 57128
 LEI CODE( :( رقم تعريفها   ITALIE

.815611BFB 5372E3F3D91

الحصص  حن   699 بيع 

»حاروك  شركة  لرأسمال  اململوكة 

 MAROC MOBILITE حوبليتي» 

لبيرولوجيكو  شركة  طرف  حن 

لفائدة   LIBEROLOGICO SRL

 ENTREPRISE BIGAZZI شركة 

.SAS

حملوكة  واحدة  حصة  بيع 

حوبليتي»  »حاروك  شركة  لرأسمال 

طرف  حن   MAROC MOBILITE

شركة KIUNSYS SRL لفائدة شركة 

.ENTREPRISE BIGAZZI SAS

وتبعا لتنفيذ عمالت بيع الحصص 

املذكورة، فان رأسمال شركة حاروك 

 MAROC MOBILITE حوبيليتي 

أصبح يتشكل على الشكل التالي :

 INGHILESI SVILUPPO شركة 

 2999  E PARTECIPAZIONI SRL

حصة حرقمة حن 1 إلى 2999 ؛

 ENTREPRISE BIGAZZI شركة 

 3111 SAS 2111 حصة حرقمة حن 

إلى 4999 ؛

 LIBEROLOGICO SRL شركة 

حصة واحدة تممل رقم 5111.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

لفاس  التجارية  باملحكمة  التجاري 

بتاريخ 5 يوليو 2122 تمت رقم 3585.
للنسخ واإلشارة

207 P

SOFISCOM ش.ذ.2.2

حماسبة الضرائب القانونية

املساعدة والتدريب الضريبي واملحاسبي

بموث االستتمار واملشورة

الدعم واملتابعة خالل عمليات التدقيق 

الضريبي

23، شارع بن الويدان، شقة رقم 7، أكدال، 

الرباط

Tél : 0537 77 13 05/ 0662 53 03 05

NTB CALL CENTER
 S.A.R.L

تأسيس شركة 
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

تم  بالرباط،   2122 يوليو   18 بتاريخ 

وضع القانون األسا�ضي لشركة ذات 

تممل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

 NTB CALL CENTER  : التسمية 

ش.ذ.2.2. 

الهدف االجتماعي :

تشغيل حركز االتصال ؛

استيراد وتصدير.

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

حكون حن 1111 حصة حن فئة 111 

درهم لكل واحدة حقسمة كما يلي :

السيدة شارلوت نوتوي حتوا 751 

حصة ؛

السيد تاكوا دكنان جين ساحويل 

251 حصة.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

شارع   15  : االجتماعي  املقر 

األب0ال، رقم 4، أكدال، الرباط.

التسيير : الشركة حسيرة حن طرف 

السيدة شارلوت نوتوي حتوا.

 161797  : السجل التجاري رقم 

الرباط.

208 P

CMA YASS
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسيس شركة  تم   2122 يوليو   15
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد والتي تممل الخصائص التالية :

.CMA YASS : التسمية
 .SARL AU : الصفة القانونية 

الهدف االجتماعي :
1 - حقاول البناء املعدني ؛

حقاول في النجارة األلوحنيو2   -  2
املعدني ؛

3 - حقاول اعمال حختلفة والبناء.
رأسمال الشركـة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة   111

بين الشركاء على الشكل التالي :
السيد ياسين عزاوي 1111 حصة. 
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي : عمارة 58 شقة ا 

3 شارع واد سبوا كدال الرباط. 
املسير السيد ياسين عزاوي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.161815

209 P

 STE LA FONTAINE DE
L’ATLAS
SARL AU

11، شارع املسيرة، حي الصفصاف، 
خنيفرة

غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
عادي بتاريخ 8 حارس 2122 تم اتخاذ 

القرار التالي :
التش0يب على الشركة،   : القرار 
وتعيين السيد بوعزة حوساوي حصفي 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

25 يوليو 2122 تمت رقم 2122/331 

السجل التجاري رقم 447.

210 P
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STE BADYOU
SARL

الحي اإلداري، تيغسالين، خنيفرة 
غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   21 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :
الشركة  على  التش0يب   : القرار 
وتعيين السيدة فاطمة الزهراء عبا�ضي 

حصفية للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القـانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتـاريخ  بخنيفرة  االبتدائية   باملحـكمة 
26 يوليو 2122 تمت رقم 2122/337 

السجل التجاري رقم 3175.
211 P

STE BNITOPO ATLAS
SARL AU

رقم 22، تجزئة اليمن، خنيفرة 
غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   25 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :
 : التالي  النشاط  إزالة   :  1 القرار 

حهندس طوبوغرافي.
 القرار 2 : إضافة األنش0ة التالية : 

حصمم، أشغال حختلفة وحفاوضة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القـانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتـاريخ  بخنيفرة  االبتدائية   باملحـكمة 
26 يوليو 2122 تمت رقم 2122/336 

السجل التجاري رقم 3353.
212 P

STE THIAIGHBIWEN
SARL

رقم 12، حي الوفاق فارة، خنيفرة 
غير  اجتماع  حمضر  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   21 بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرار التالي :
القرار : الزيادة في رأسمال الشركة 
 1.111.111 إلى  درهم   111.111 حن 

درهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القـانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتـاريخ  بخنيفرة  االبتدائية   باملحـكمة 
26 يوليو 2122 تمت رقم 2122/335 

السجل التجاري رقم 2651.
213 P

MICHOUAT RADI SKHIRAT
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

تأسيس  تم   2121 أكتوبر   2 بتاريخ 

شركة تممل الخصائص التالية :

 MICHOUAT RADI  : التسمية 

.SKHIRAT

.SARL AU : الشكل القانوني

الهدف االجتماعي :

حقهى للمؤكوالت ؛

نقل البضائع لحساب الغير.

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة.

املقر االجتماعي : 2 بوعيبة، املركز 

الجنوبي، الصخيرات.

التسيير : تم تعيين السيد الرا�ضي 

عبد الرحيم كمسير لشركة. 

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تمت رقم 

134125 بتاريخ 6 سبتمبر 2121.

214 P

STE ZELDA PARTNERS
SARL AU

 Imm 30, Appt 8 Rue Moulay

Ahmed Loukili Hassan- Rabat

بموجب قرار اإلدارة الصادر في 15 

 ZELDA حارس 2122، وافقت شركة

رأسمالها   PARTNERS sarl au

 31 عمارة  حقرها  درهم،   111.111

شقة 8، شارع حوالي أحمد الوكيلي، 

على  باإلجماع  الرباط  حسان، 

القرارات التالية :

تمويل  على  العا2  الجمع  وافق 

1111 سهم حن السيد كمال ح0موط 

لصالح السيد جالل عبد الجبار الرحالي 

.DIGITAL VIEW SARL وشركة

العا2 على استقالة  وافق الجمع 

السيد كمال ح0موط حن حنصبه 

الدين  ححي  زكريا  السيد  وتعيين 

برشيش حسير جديد لشركة.

للشركة  املسجل  املكتب  نقل 

شارع   ،8 31 شقة  املذكور ب عمارة 

حوالي أحمد الوكيلي، حسان، الرباط 

إلى املقر الرئي�ضي الجديد : 118، شارع 

األرق، حي الشيخ املفضل، سال.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية  ذات  شركة  أصبح  الذي 

ذات  شركة  حن  بدال  املحدودة 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

تمديث النظا2 األسا�ضي للشركة.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

13 يوليو 2122 تمت رقم 126241.

السجل التجاري : 144761.

215 P

KIDS CLOUD
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 23، شارع أنوال، 

إقاحة فلوري 11 حكتب رقم 4، 

حيموزا، القني0رة

السجل التجاري رقم 66185 

القني0رة

تأسيس
بتاريخ  حرر  عرفي  لعقد   تبعا 

5 حاي 2122، تم تأسيس شركة ذات 

واحد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

حواصفاتها كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك واحد.

 KIDS  : االجتماعية  التسمية 

.CLOUD

الهدف االجتماعي : حضانة.

23، شارع أنوال  املقر االجتماعي : 

 ،4 رقم  حكتب   ،11 فلوري  إقاحة 

حيموزا، القني0رة.

املدة : حددت حدة الشركة في 99 

في  تسجيلها  تاريخ  حن  تبتدئ  سنة 

السجل التجاري.

 111.111  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.

ياسين  السيد   : الرأسمال  توزيع 

بإيداع  قا2  وحيد  شريك  عوني، 

تقدحة نقدية بقيمة 111.111 درهم.

ياسين  السيد   : الوحيد  الشريك 

عوني، حغربي الجنسية، حزداد بمسان 

 ،1981 أغس0س   8 بتاريخ  الرباط، 

املغرب العربي أ2،  قاطن بالقني0رة، 
لب0اقة  حاحل  الراحي،  بئر   238 رقم 

.G259492 التعريف الوطنية رقم

عوني،  ياسين  السيد   : التسيير 

بمسان  حزداد  الجنسية،  حغربي 

 ،1981 أغس0س   8 بتاريخ  الرباط، 

قاطن بالقني0رة، املغرب العربي أ2، 
حاحل لب0اقة  بئر الراحي،   238 رقم 

 G259492 رقم  الوطنية  التعريف 

عين كمسير للشركة ملدة غير حمدودة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري بالقني0رة 

يوليو   25 بتاريخ   66185 رقم  تمت 

.2122
حن أجل النشر واإلشهار

التسيير

216 P

FADIL LIGHT
SARL AU

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 
رأسمالها : 2.111.111 درهم

املقر االجتماعي : حي املستشفيات، 

حلتقى شارع أنوال وشارع 2 حارس، 

ال0ابق السفلي، الدار البيضاء

تغيير في القانون األسا�ضي
أوال : قرر الجمع العا2 االستثنائي 

 للشركة املنعقد بتاريخ 12 أبريل 2122 

حا يلي :
املذكورة  الشركة  رأسمال  زيادة 

درهم   2.111.111 والذي يبلغ حاليا 

طريق  عن  درهم   6.111.111 إلى 

41.111 حصة جديدة بقيمة  إنشاء 

111 درهم للواحدة وذلك عن طريق 

ضخ أحوال جديدة بالكاحل في حساب 

الشركة.

و7   6 تغيير صيغة الفصلين رقم 

حن القانون األسا�ضي للشركة.
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حن القانون   4 تغيير الفصل رقم 
األسا�ضي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2122 

تمت رقم 822381.
حن أجل االستخالص والنشر

املسير الوحيد

217 P

STE HDL ARCHITECTS
 SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الواحد

1 - بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 
واملسجل  بالرباط   2122 يونيو   13
بالرباط،   2122 يونيو   22 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
وذات  الواحد  للشريك  املحدودة 

املميزات التالية :
 STE HDL  : التسمية 

 .ARCHITECTS SARL AU
الهندسة   : االجتماعي  الهدف 

املعمارية.
شقة   31 عمارة   : املقر االجتماعي 
زنقة حوالي أحمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  درهم حقسم   111.111 حبلغ  في 
درهم   111 فئة  حن  حصة   1111

حوزعة على الشكل التالي :
الحسيني  االدري�ضي  السيدة 

حسناء 1111 حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.
التسيير : تعيين السيدة االدري�ضي 
وحيدة  حسيرة  حسناء  الحسيني 

للشركة وذلك ملدة غير حمدودة.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
يوليو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126551.
للبيان والنشر

218 P

CHEDMED
SARL

العا2  الجمع  قرار  إثر  على 

 2122 يوليو   4 ليو2  االستثنائي 

شركة   CHEDMED SARL لشركة 

رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

111.111 درهم، تقرر حا يلي :

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات التصفية.

وإخالء ذحة املصفي والن0ق بإقفال 

عمليات التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

25 يوليو 2122 تمت رقم 126598.

219 P

 ECOLE MISE A NIVEAU

 D’INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE
تصفية شركة

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

املسجل  سال  في  العادي  الغير 

لشركاء   2122 يونيو   24 بتاريخ 

 ECOLE MISE A NIVEAU شركة 

 D’INFORMATIQUE ET GESTION

وهي شركة ذات املسؤولية   PRIVEE

املحدودة، رأسمالها 111.111 درهم، 

حقرها االجتماعي الكائن ب 45 شارع 

بنعبود املالح الجديد، سال.

تصفية نهائية للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة بكتابة 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية بسال 

رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.39292

220 P

FETAJENNYTRAV
تأسيس شركة

بمقت�ضى عقد عرفي حوقع بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   2122 يوليو   12

بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية :

االسم : في0اجين0راف.

أشغال البناء   : النشاط التجاري 

املتخصصة، االستيراد والتصدير.

الصنوبر  زنقة   : االجتماعي  املقر 

 ،12 شقة  الرابع  ال0ابق   2 عمارة 

الدار البيضاء.

درهم   111.111  : املال  رأس 

حصة اجتماعية   1111 حقسمة إلى 

حمنوحة إلى السيد فتاحي حممد.

التسيير : يعهد التسيير إلى السيد 

ببنسليمان  املزداد  حممد،  فتاحي 

بتاريخ 28 ديسمبر 1968 القاطن بحي 

الحاحل  تمارة،   194 رقم  الفردوس، 

.AD11127 للب0اقة الوطنية رقم

حدة الشركة : 99 سنة.

باملحـكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتـاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

 832311 2122 تمت رقم  يوليو   26

سجل تجاري 551789.

221 P

CHHAIBI JARDIN

SARL AU

الكائن حقرها : حلتقى القدس وشارع 

2 حارس، إقاحة املجد، عمارة ج، 

شقة 5، الدار البيضاء 

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  حسير  قرر   2122 حاي   27

CHHAIBI JARDIN على حا يلي :

1 - نغيير حقر الشركة حن : حلتقى 

القدس وشارع 2 حارس، إقاحة املجد، 

عمارة ج شقة 5، الدار البيضاء إلى رقم 

312 تجزئة بالناصر سكتور 4، حسيرة 

3، تمارة.

2 - تميين النظا2 األسا�ضي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  األول  القـانوني 

 باملحـكمة التجارية الدار البيضاء بتـاريخ 

27 يوليو 2122 تمت رقم 26185.

222 P

DMC CAR
SARL AU

حمرر  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

21 يوليو 2122 تم تكوين نظا2 أسا�ضي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك واحد خصائصها كالتالي :
.DMC CAR : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 
التالية :

الجديدة  السيارات  استيراد 
واملستعملة ؛

االستيراد والتصدير ؛
استيراد حعدات اإلسعاف والعتاد.

 482 حمل رقم   : املقر االجتماعي 
أحال 2 حجموعة C، يعقوب املنصور، 

الرباط.
 رأس املال االجتماعي : 11.111 درهم 

كل  قيمة  حصة   111 إلى  حقسم 
واحدة 111 درهم.

تم تعيين السيد حهدي   : التسيير 
التعريف  لب0اقة  الحاحل  السباعي، 
كمسير   XA94151 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير حمدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القـانوني  امللف 
باملحـكمة التجارية بالرباط تمت رقم 

السجل التجاري 161837.
223 P

JM SURVEILLANCE
 SARL

سجل تجاري 6149 بن سليمان
بيع حصص وتغيير الشكل القانوني

انعقد   2122 يونيو   2 بتاريخ 
 JM الجمع العا2 الغير العادي لشركة
حمدودة  شركة   SURVEILLANCE
 111.111 رأسمالها  املسؤولية، 
 II البساتين  حي   14 حقرها  درهما، 
حيث تمت املصادقة على  بوزنيقة، 

حا يلي :
 511 تفويت  على  املوافقة   -  1
حصة حن السيد سعيد بالوق لفائدة 
السيد حممد شهاب، الحاحل للب0اقة 

.A147111 الوطنية رقم
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حن  القانوني  الشكل  تغيير   -  2
شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 
حمدوة املسؤولية ذات شريك واحد.

األسا�ضي  النظا2  تميين   -  3
للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى السجل 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ  سليمان  ببن   االبتدائية 

25 يوليو 2122 تمت رقم 393.
224 P

STE HAMRI BUREAU
SARL AU

السجل التجاري : 145547
تعديل في الشركة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة 
واملنعقد   STE HAMRI BUREAU

بتاريخ 29 يونيو 2122 تقرر حا يلي :
 ،31 تغيير حقر الشركة حن إقاحة 
زنقة حوالي أحمد الوكيلي،   8 شقة 
حسان، الرباط إلى تجزئة والد زعير، 
إقاحة 1513 حمل رقم 1، عين عودة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   126622 رقم  تمت  بالرباط 

26 يوليو 2122.
حقت0ف بمثابة إعالن

225 P

Y-COZ SERVICES
 SARL

 RC : 13772 
املقر االجتماعي : 31 زنقة سبو، 

عمارة رقم 2، أكدال، الرباط
في إطار الجمع االستثنائي لشركة 
واملنعقد بتاريخ 23 يونيو 2122 تقرر 

حا يلي :
حل الشركة.

تعيين حصف للشركة : السيد كتاني 
رشيد والسيد بايجي عبد الكريم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
املحكمة التجارية بالرباط تمت رقم 

126585 بتاريخ 25 يوليو 2122.
226 P

 STE AFRIQUE SOLUTION
SANTE
SARL AU

تفويت حصص
لشركة  االستثنائي  الجمع  قرر 
 AFRIQUE SOLUTION SANTE
درهم   111.111 رأسمالها  ش.2.2، 

بتاريخ 24 حاي 2122 :
السيدة  حصص  جميع  تفويت 
هشا2  السيد  لفائدة  املنزيل  سحر 
كل  قيمة  حصة   1111 العريف 
واحدة حنها 111 درهم أي حا حجموعه 

111.111 درهم.
استقالة السيدة سحر املنزيل حن 

تسيير الشركة.
العريف  هشا2  السيد  تعيين 

حسير جديد لشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالرباط 
بتاريخ 27 يوليو 2122 تمت رقم 6326.

حن أجل االستخالص والبيان

227 P

LADY DAYANA BEAUTY
SARL AU

رأسمالها : 11.111 درهم
املقر االجتماعي : عمارة رقم 91، 

زنقة نابولي، حمل رقم 1، املحيط، 
الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تم تأسيس لشركة   2122 يوليو   13
بيوتي»  ديانا  »اليدي  اسم  تممل 
املميزات  على  تتوفر  ش.و  ش.ذ.2.2 

التالية :
 ،91 عمارة رقم   : املقر االجتماعي 
املحيط،   ،1 حمل رقم  زنقة نابولي، 

الرباط.
الهدف االجتماعي : صالون للحالقة 

والتجميل.
حدة االستمرار : 99 سنة..

رأس املال : 11.111 درهم حقسم 
درهم   111 حصة حن فئة   111 إلى 

حوزع كما يلي :
 Mme MIMBUI ABESSOLO

.SARAH DAYANA LINE ROKIA

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
 MIMBUI ABESSOLO SARAH
كمسيرة   DAYANA LINE ROKIA

للشركة ملدة غير حمدودة.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
لتكوين   %5 بعد اقت0اع   : األرباح 
يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحـكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تمت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 161795.
228 P

M2L SERVICE
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
املسجل في الرباط   ،2122 يونيو   29
وضع  تم   2122 يونيو   31 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
حسؤولية حمدودة باملميزات التالية :
.M2L SERVICE SARL : التسمية

املقر التجاري : زنقة االجتهاد، ق0اع 
النهضة، رقم 32، العيايدة، سال.

املوضوع :
أشغال النظافة ؛
أشغال البستنة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة حن طرف 
بدر  والسيد  لبرايمي  يوسف  السيد 

لكمل.
الرأسمال : 111.111 درهم حقسمة 
درهم   111 حصة حن فئة   1111 إلى 

للحصة الواحدة حوزعة كما يلي :
السيد يوسف لبرايمي 711 حصة ؛

السيد بدر لكمل 311 حصة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحـكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.36279
229 P

 APPROMMEDIA
تفويت حصص

.APPROMMEDIA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر الرئي�ضي : املن0قة الصناعية 

املر�ضى العيون. 

الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

 2122 يوليو   16 بتاريخ  عادي  الغير 

قرر املشاركون حا يلي :

طرف  حن  حصص   511 تفويت 

شركة  إلى  الهادي  عبد  أحار  السيد 

.ATLANTIC HARVEST

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 

19 يوليو 2122 تمت رقم 2271/2122.

230 P

 DELTA OCEAN
تعديالت قانونية

االستثنائي  العا2  الجمع  إثر  على 

ملساهمي شركة   21.17.2122 بتاريخ 

حجهولة االسم،   «DELTA OCEAN»

درهم   15.111.111 البـالغ رأسمـالها 

املر�ضى  العيون   : حقرها  والكـائن 

العيون، تقـرر :

أسهم  سهم حن   4959 تفويت   •

السيدة احينة العدالة لفائدة السيد 

حماش حممد ياسر.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تمت   2122 يوليو   26 بتـاريخ 

.3313/2122

231 P

 STE MK SAHARA BUILDING

& ENGINEERING
 SARL

تأسيس شركة
 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذات  شركة  إنشاء  تم   2122 يونيو 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية : 
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 MK SAHARA«  : التسمية 
.»BUILDING & ENGINEERING

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

والتجهيز والتهيئة  أشغال البناء   -
وأشغال حختلفة...

الوالء  شارع   : االجتماعي  املقر 
 2 الشقة   38 الرقم  حونايا  عمارة 

الداخلة. 
سنة ابتدءا حن تاريخ   99  : املدة 

التأسيس .
رأس املال : حدد في حبلغ 111.111 
درهم حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 

111 درهم للواحدة.
: - السيدة هدى  توزيع رأس املال 

خ0اط 511 حصة.
 511 س0و  نفيسة  السيدة   -

حصة.
تم تعيين السيدة هدى   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  خ0اط 

حمددة.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
 22 بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 
 1211/2122 تمت   2122 يوليو 
وبالسجل التجاري تمت رقم 22161.
232 P

 LD CONSEIL ET شركة
 EVENTS

ش.2.2 
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تم وضع حمضر   2122 فبراير   15  
لشركة التأسي�ضي   االجتماع 

 »LD CONSEIL ET EVENTS»  
ش.2.2. 

استشارات  البرحجة،   : الهدف 
االنش0ة املعلوحاتية.

القدس  حي   : االجتماعي  املقر 
 16 تجزئة الوفاق زنقة جحيفة رقم 

العيون.
املدة : 99 سنة.

رأسمالها : 111.111 درهم.
الشركاء : السيد دويفلة حماد رقم 
الساكن   13CF19513 السفر  جواز 
يوسف  بن  لندة  والسيدة  بفرنسا 
 PP837246 الوطنية  الب0اقة  رقم 

الساكنة ب فرنسا
التسيير : السيدة لندة بن يوسف 
 PP837246 الوطنية  الب0اقة  رقم 

الساكنة بفرنسا.
باملحكمة  اإليداع  تم   : اإليداع 
فبراير   21 االبتدائية بالعيون بتاريخ 
2122 تمت رقم 651/2122 السجل 

التجاري 41411.
233 P

 TRAVAUX PARFAIT DE
CONSTRUCTION

SARL
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
تـم وضـع   2122 يوليو   18 بتـاريخ 
قـانـون حنظـم لشـركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املمـيزات التـالية : 
 TRAVAUX PARFAIT« : التسمـية
ذات   «DE CONSTRUCTION

املسؤولية املحدودة.
الهـدف : أشغال البناء.

الرأسمال : حدد في حبلغ 111.111 
حصة حن   1111 إلى  درهم حقسمة 
حوزعة  للواحدة  111درهم  فئة 

كاألتي : 
السيد خالد البريكي : 511 حصة.

 511  : الحياني  جمال  السيد 
حصة.

املـقر االجـتماعـي : حي املنتزه 1 رقم 
69 الداخلة.

السيد  طـرف  حـن  تـسير   : اإلدارة 
خالد البريكي ملدة غير حمددة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 
 2122 يوليو   21 بـتاريخ  بالـداخلة 
السجل   1212/2122 رقـم  تمـت 

التجاري 22149.
234 P

JOB SURVEILLANCE
 SARL

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

تـم وضـع   2122 يوليو   18 بتـاريخ 
قـانـون حنظـم لشـركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املمـيزات التـالية : 
 »JOB SURVEILLANCE« : التسمـية

ذات املسؤولية املحدودة.
الهـدف : خدحات األحن الخاص.

الرأسمال : حدد في حبلغ 111.111 
حصة حن   1111 إلى  درهم حقسمة 
حوزعة  للواحدة  درهم   111 فئة 

كاألتي : 
السيد خالد البريكي 511 حصة.

السيد جمال الحياني 511 حصة.
املـقر االجـتماعـي : حي املنتزه 1 رقم 

69 الداخلة.
السيد  طـرف  حـن  تـسير   : اإلدارة 

خالد البريكي ملدة غير حمددة.
بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 
 2122 يوليو   21 بـتاريخ  بالـداخلة 
السجل   1191/2122 رقـم  تمـت 

التجاري 22137.
235 P

MAPING SERVICE
 SARL

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

تـم وضـع   2122 يوليو   18 بتـاريخ 
قـانـون حنظـم لشـركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املمـيزات التـالية : 
 »MAPING SERVICE« : التسمـية

ذات املسؤولية املحدودة.
الهـدف : خدحات وح0اعم.

الرأسمال : حدد في حبلغ 111.111 
حن  1111حصة  إلى  حقسمة  درهم 
حوزعة  للواحدة  111درهم  فئة 

كاألتي : 
السيد خالد البريكي 511 حصة.

السيد جمال الحياني 511 حصة.
املـقر االجـتماعـي : حي املنتزه 1 رقم 

69 الداخلة.

السيد  طـرف  حـن  تـسير   : اإلدارة 
خالد البريكي ملدة غير حمددة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 
 2122 يوليو   21 بـتاريخ  بالـداخلة 
السجل   1192/2122 رقـم  تمـت 

التجاري 22139.
236 P

 LUX CHARPENTE
 METALLIQUE SUD

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،26.12.2121

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 LUX CHARPENTE  : التسميـــة 

.METALLIQUE SUD
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
العاحة  أعمال البناء   -  : املوضـــوع 
والت0وير  والحفر  املدنية  والهندسة 

وتجهيز اآلبار.... الخ
بلوك   ،799 رقم   : املقـر الرئـيسـي 

B، حدينة الوحدة الوحدة ، العيون.
الرأسمال : حدد في حبلغ 111.111 
حصة حن   1.111 درهم حقسمة إلى 
بالكاحل  وتملكها  درهـم   111 فئة 

السيد عبد الجليل صهير. 
تـسـير حن طــرف السيد   : اإلدارة  

عبد الجليل صهير.
بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني  
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تمت   2122 يوليو   26 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2371/2122
التمليلي عدد  الرقم  التجاري تمت 

.42499:
237 P

SOCIETE FB FITNESS
SARL AU

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 
بتاريخ 17 يونيو 2121 تمت املصادقة 
على القانون األسا�ضي للشركة ذات 

الخصائص التالية :
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 F.B«  : االجتماعية  التسمية 

.»FITNESS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

استغالل   : االجتماعي  الهدف 

صالة االلعاب الرياضية.

 ،31 عمارة رقم   : املقر االجتماعي 

الشقة 8، شارع حوالي أحمد لوكيلي، 

حسان - الرباط.

 111.111  : رأس املال االجتماعي 

حصة   1111 إلى  حوزعة  درهم 

اجتماعية حن فئة 111 درهم حمررة 

نقدا وهي حوزعة كاآلتي :

السيد بالي فؤاد : 1111 حصة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

تعيين السيد بالي فؤاد   : التسيير 

حسير للشركة ملدة غير حمدودة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط تمت رقم السجل 

.RC153917 التجاري

238 P

FARTI BATIMENTS

SARL AU

في حسجل  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

على  إنشاء  تم   2122 يونيو   15  

حمدودة  حسؤولية  ذات  حؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

 FARTI«  : االجتماعية  التسمية 

.»BATIMENTS SARL AU

رأسمال الشركة : 11.111 درهم :

عمارة   161  : الشركة  عنوان 

فاضلي تمارة.

هدف املؤسسة : حقاولة في حجال 

االلوحنيو2.

املسير : السيدة الفرتي نجاة.

الضريبة املهنية : رقم 17917167.

 136811 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة االبتدائية بتمارة.

239 P

MONSTAL CAR
SARL

عنوان الشركة : حي املنزه رقم 655 
زنقة الحسون املحيط الرباط

السجل التجاري : 95299
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 2122 حاي   19 في  االستثنائي 
 «MONSTAL CAR SARL« بمؤسسة
حؤسسة ذات حسؤولية حمدودة قرر 

حا يلي :
1 - حوت السيد املحجوبي املكي 
وتمويل حصصه إلى السيدة الناجحي 

عائشة والسيدة املحجوبي حروة.
الناجحي  السيدة  تقديم   -  2
حروة  املحجوبي  والسيدة  عائشة 

كشركاء جدد.
3 - تسمية السيد املحجوبي طالل 
حسيرين  عائشة  الناجحي  والسيدة 

جدد للشركة.
ذات  القانونية  التغييرات   -  4

الصلة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تمت رقم 126221 

وتمت الرقم الترتيبي 5879.
240 P

ALMASSIRAGRI
SARL

املسير كري
شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأسمال 4.511.111 درهم

السجل التجاري رقم 11819
تميين النظا2 األسا�ضي للشركة

الجمعية  اجتماع  ملحضر  وفقا 
بتاريخ  املؤرخ  العادية  غير  العاحة 
شركة  شركاء   2122 يونيو   21
تقعد  التي   ALMASSIRAGRI SARL
في أكادير - إقليم حن0قة شتوكة آيت 
تجزئة   - الصناعية  املن0قة   - باها 
رقم C.R - 45. سيدي بيبي، برأسمال 

4.511.111 درهم قرروا اآلتي :
تميين النظا2 األسا�ضي للشركة.

حن النظا2  و7   6 تعديل املادتين 
األسا�ضي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2122 تمت الرقم 1419.
عن حوجز وبيان

املسير

241 P

SOROURE NET
SARL AU

في  حؤرخ  عرفـــي  عـــــقد  بمقت�ضى 
قـــد   ،18 يوليو   2122 الرباط بـــــــتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـــم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
 SOROURE NET  : التـــــــــــــــــــسمية 

 SARL AU
الهـــدف االجتماعي : 

املحالت  واجهات  تنظيف   -
وصيانة  زراعة  )حقاول(  والشقق 

الحدائق املساحات الخضراء.
- املتاجرة في املستلزحات املكتبية.

 111.111  : الشركـة  رأســمال 
حـــــصة حن   1111 درهــــم حقسـمة إلى 

فــــــئة 111 درهم للحصة الواحــدة.
- لبجار إكرا2 1111 حصة.

حن  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 
تاريــــخ  حن  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
السنة املالية : حن فاتح يناير إلى 31 
ديسمبر حن كل سنة حا عـــــدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
زنقة  حكرر   12 العمارة   : املـــــــــــقر 

لبنان رقم 13 املحيط الرباط.
املسير  : لبجار إكرا2

رقم التقييد بالسجل التجاري : 
.161833

242 P

CRM BAB LHAD
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
22 يوليو 2122 بالرباط :

بيع   : االجتماعي  الهدف 
املستلزحات املكتبية واألجهزة ال0بية.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة لشريك وحيد :

 1111  : السيد عبد الحق طالب 
حصة.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

السوي�ضي  امليليا  شارع   2  : املقر 
الرباط.

التسيير : السيد عبد الحق طالب.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.161775
243 P

FISCAADVISORY
SARL

فيسكا ادفيسوري ش.2.2
برأسمال 111.111 درهم

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
فاتح  بتاريخ  حؤرخ  عرفي  بعقد 
2122 وحسجل بالرباط بتاريخ  يوليو 
القانون  وضع  تم   2122 يوليو   5
األسا�ضي لشركة حمدودة املسؤولية 

خصائصها كالتالي :
ادفيسوري  »فيسكا   : التسمية 

.FiscaAdvisory SARL «2.2.ش
الشركاء : 

رقم  ب.و.  السيد حروان حسني، 
.G399327

رقم  ب.و.  العربي،  يونس  السيد 
.G344891

املرافقة   : الشركة  أهداف 
واالستشارة التنظيمية للشركات.

شارع   ،411  : االجتماعي  املقر 
الحسن الثاني ال0ابق الثاني الشقة 

رقم 5 ديور الجاحع، الرباط.
حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
درهم   111.111  : الرأسمال 
حقسمة إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم حوزعة بين الشركاء كالتالي :
511 حصة للسيد حروان حسني 

و511 حصة للسيد يونس العربي.
حروان  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  حسيرا  حسني 

حمدودة.
السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
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تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

ملدينة  التجاري  بالسجل  الشركة 

 19 يو2   161683 الرباط تمت رقم 

يوليو 2122.
حقت0ف وبيان لإلشهار

244 P

 ESTYA INTERNATIONAL

EDUCATION PRIVE
SARL AU

استيا انتغناسيونال ايديكاسيون 

بريفي ش.2.2

 بشريك واحد

RC : 156419

تصفية شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك واحد

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

 ESTYA INTERNATIONAL« لشركة

املنعقد   «EDUCATION PRIVE

قررت حسيرة   2122 يوليو   6 بتاريخ 

اورز  نورة  السيدة  الشركة  وحمثلة 

رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحلة 

AB139312 حا يلي :

حسؤولية  ذات  الشركة  تصفية 

واملقيدة  واحد  بشريك  حمدودة 

 156419 رقم  التجاري  بالسجل 

ألحكا2  وفقا  وذلك  الرباط  بمدينة 

عقد  بنود  في  الواردة  التصفية 

تأسيس الشركة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تمت  الرباط  ملدينة  التجاري 

156419 يو2 25 يوليو 2122.
حقت0ف وبيان لإلشهار

245 P

 SOCIETE ADVANCED

SUPPLY
SARL AU

رأسمالها : 111.111 درهم

RC N° : 151989

االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 

يونيو   31 بتاريخ  واملنعقد  للشركة، 

2122 الحل املسبق للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 

يوليو   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126699.

246 P

 LAAYOUNE

CONDITIONNEMENT
RC : 16887

إعالن
بموجب القرار االستثنائي للشريك 

الوحيد املنعقد بتاريخ 23 حاي 2122 

قرر حا يلي :

حن  الشركة  تسمية  تغيير 

 AGADIR CONDITIONNENT

 LAAYOUNE إلى 

.CONDITIONNEMENT

 Milk Blad تغيير حقر الشركة إلى 

 Laatour, Douar Ouled Lahcen,

.Commune Lahsasna, Berrechid

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   27 يو2  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تمت رقم 751.

247 P

 SOCIETE YOUGIL GLOB

GARDE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها 111.111 درهم

حقرها االجتماعي : حي الخلوفي 

الزنقة 7 رقم 78 واد الناشف وجدة

بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2122 يونيو   7

املميزات  ذات  املسؤولية  حمدودة 

التالية :

 YOUGIL GLOB  : التسمية 

.GARDE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

تأجير   : االجتماعي  املوضوع 

والخدحات  األسبوعية  األسواق 

العموحية.

تأجير حواقع حختلفة.

املدة : 99 سنة.

الخلوفي  حي   : االجتماعي  املقر 
الزنقة 7 رقم 78 واد الناشف وجدة.

درهم   111.111  : الرأسمال 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة.
الحصص :

 511  : حممد  فقو�ضي  السيد 
حصة.

 511  : السيد يوجيل عبد القادر 
حصة.

التسيير : 
أسند التسيير إلى السيد فقو�ضي 
التعريف  لب0اقة  الحاحل  حممد 

الوطنية رقم 725432 ف.
السيد يوجيل عبد القادر الحاحل 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

732327 ف. ملدة غير حمدودة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بوجدة  التجارية  باملحكمة 
رقم   994 تمت رقم   2122 يونيو   5

السجل التجاري 39633.
248 P

QUALIMAVET
SARL

كلمافيت ش.2.2
تعديل بالشركة

في حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بالدار البيضاء، قرر   2122  21 حاي 
 QUALIMAVET SARL شركاء شركة

حا يلي :
1 - الزيادة في رأسمال الشركة :

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 
وبالتالي  درهم   1.111.111 قدره 
إلى  درهم   111.111 حن  زيادته 
إصدار  حقابل  درهم   1.111.111
 111 بقيمة  جديدة  11.111 حصة 
حن  حرقمة  الواحدة  للحصة  درهم 
1111 إلى 11111، بمقاصة حع دين 

ثابت وجار على الشركة.
تعديل كل حن البندين 6 و7 حن 

القانون األسا�ضي.
2 - استقالة املسير :

قبل الجمع العا2 استقالة السيد 
وتمت  التسيير  حن  كريم  احقدوف 

تبرئته حن تسييره للشركة.

3 - تعيين حسير جديد :
تم تعيين السيد احقدوف يونس 

كمسير جديد وملدة غير حمدودة.
القانون  حن   43 البند  تعديل 

األسا�ضي.
اإليداع القانوني : تم أحا2 كتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  ضبط 
البيضاء بتاريخ 27 يوليو 2122 تمت 

رقم 832551.
التسيير

للخالصة واإلشارة

249 P

VAPENERGY
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الواحد

45، زنقة جعفر الصديق، إقاحة 
الخضر، الرباط

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161849
تأسيس

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.VAPENERGY SARL AU
توليد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ونقل وتوزيع الكهرباء.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم حقسم كالتالي :
لحجمري  زكرياء  حممد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1111  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
لحجمري  زكرياء  حممد  السيد 
13 زنقة بني ورياغل شارع   : وعنوانه 

حممد السادس السوي�ضي الرباط.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن حسيري الشركة :

لحجمري  زكرياء  حممد  السيد 

13 زنقة بني ورياغل شارع   : وعنوانه 

حممد السادس السوي�ضي الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 6364.

250 P

BEAUTE & SENS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريكة وحيدة

رأسمالها 141.111 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع فال ولد 

عوحير وزنقة بهت 32 ال0ابق 2 و3 

اكدال - الرباط 

السجل التجاري رقم 134377 – 

الرقم الضريبي 31851446

فسخ الشركة
: قررت الشريكة الوحيدة في  أوال 

بتاريخ   «BEAUTE & SENS« شركة 

بعد أن عاينت أنه   2122 يونيو   31

حن املستميل استمرار نشاط الشركة 

وتراكم الخسائر حا يلي : 

- فسخ الشركة.

صبري،  هاجر  السيدة  تعيين   -

بالرباط  القاطنة  الجنسية،  حغربية 

رقم 8 عمارة 6 شارع كالبتيس سكتور 

23 حي الرياض، كمصفية للشركة. 

حمال  االجتماعي  املقر  وجعل   -

ولحفظ وثائق  للمراسلة،  للتصفية، 

الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27 

يوليو 2122 تمت رقم 126674.
حلخص حن اجل النشر

املصفية

251 P

L’OLIVIER DES ANCETRES
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات شريكة وحيدة
رأسمالها 21.111 درهم

املقر االجتماعي : 54 زنقة تنسيفت 

شقة 1 اكدال - الرباط 

السجل التجاري رقم 134381 – 

الرقم الضريبي 31851352

فسخ الشركة
الوحيدة  الشريكة  قررت   : أوال 

 L’OLIVIER DES« شركة  في 

ANCETRES» بتاريخ 31 يونيو 2122 

املستميل  حن  أنه  عاينت  أن  بعد 

وتراكم  الشركة  نشاط  استمرار 

الخسائر حا يلي : 

- فسخ الشركة. 

صبري،  هاجر  السيدة  تعيين   -

بالرباط  القاطنة  الجنسية،  حغربية 
رقم 8 عمارة 6 شارع كالبتيس سكتور 

23 حي الرياض، كمصفية للشركة. 

حمال  االجتماعي  املقر  وجعل   -

ولحفظ وثائق  للمراسلة،  للتصفية، 

الشركة. 

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27 

يوليو 2122 تمت رقم 126675.
حلخص حن اجل النشر

املصفية

252 P

 FIRE FOOD شركة
ش.2.2

الرأسمال االجتماعي : 111.111 

درهم

املقر االجتماعي : حجموعة السعادة 

الرقم 35 سيدي حو�ضى سال

بمقت�ضى الجمع العا2 التأسي�ضي 

 ،2122 يونيو   14 بتاريخ  حؤرخ 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة باملميزات التالية :

 »FIRE FOOD« التسمية : شركة

ش.2.2.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

حسؤولية حمدودة.

: - وجبات خفيفة سريعة  الهدف 
– التجارة – االستيراد والتصدير .

حجموعة   : االجتماعي  املقر 
حو�ضى  سيدي   35 الرقم  السعادة 

سال.
في الشركة  حدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة تبتدئ حن تاريخ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 111.111 في  االجتماعي  الرأسمال 
حصة   1111 على  حقسمة  درهم، 
حوزعة  درهم للواحدة،   111 بقيمة 

على الشكل التالي :
 341  : حبشور  ياسين  السيد 

حصة.
 : احرضان  أيمن  حممد  السيد 

331 حصة 
 331  : حبشور  املهدي  السيد 

حصة.
املجموع : 1111 حصة. 

أسندت حهمة التسيير   : التسيير 
كمسير  حبشور،  ياسين  السيد  إلى 
 FIRE« لشركة  حمدودة،  غير  ملدة 

.»FOOD
االسا�ضي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 15-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال في 25 يوليو 

2122 تمت الرقم 36319.
253 P

WEBDEV26
 7 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
.WEBDEV26 : تسمية الشركة

غرض الشركة : برحجة ت0بيقات.
 45  : االجتماعي  حقرها  عنوان 
شارع فرنسا الشقة 8 اكدال الرباط.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم .

باتريك  السيد  هو  الشركة  حسير 
 W5551 عنوانه  شيمول  حوريس 
 ،3424 الوحدة  السادس  الشارع 
الواليات  أنجيلوس،  لوس   91136

املتمدة األحريكية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126747.
254 P

SOCIETE ADALA MEDIA
SARL
تعديل

االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 
املنعقد بالرباط بتاريخ 7 يونيو 2122 
 ADALA MEDIA SARL  بشركة 

حا يلي :
تفويت  لعقود  الوافقة  إع0اء 
751 حصة بتاريخ 7 يونيو 2122 حن 
طرف السيد لحسن الداودي لصالح 

السيد عبد العزيز عماري.
كما قرر الجمع العا2 املوافقة على 
استقالة السيد لحسن الداودي حن 
عبد  السيد  وتعيين  الشركة  تسيير 
العزيز عماري كمسير للشركة وذلك 
ألجل غير حسمى كما قرر الجمع العا2 

تمديث النظا2 األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
2122 رقم اإليداع  21 يوليو  بتاريخ 

.126545
255 P

حكتب األستاذ بن سودة فؤاد

حــــوثــــق

شارع الجيش امللكي عمارة التاجموعتي »س»

ال0ابق الثاني فاس

الهاتف 15-35 64-33-75

 SOCIETE MAROCAINE 
SAOUDIANTE LILTAMOUR

SARL AU 
بتاريخ ثوثيقي  عقد   بمقت�ضى 
بن  االستاذ  تلقاه   2122 يوليو   12  
لشركة بفاس  حوثق  فؤاد   سودة 

 SOCIETE MAROCAINE
 SAOUDIANTE LILTAMOUR
حسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

حمدودة بشريك وحيد تقرر حا يلي :
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السابق  الشركة  حقر  تمويل   -

تجزئة   1 حتجر  فاس  حن  ذكرها 

سيدي  طريق   11 ق0عة  فاضل 

شقة  الى  سايس  حقاطعة  احراز2 

رقم 4 تجزئة فاضل ق0عة 11 طريق 

سيدي احراز2 حقاطعة سايس بنفس 

املدينة.

-اعادة صياغة قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تمت   2122 يوليو   26 بتاريخ 

3193/2122
بمثابة حقت0ف

األستاذ بن سودة فؤاد

256 P

شركة شونديل غوتيغ
ش.2.2 ش.و

حي دردورا 1 سلوان الناضور

تأسيس
بتاريخ حوقع  عقد   بممضر 

شركة  تأسست   2122 يونيو   31  

واحد  بشريك  املسؤولية  حمدودة 

ذات األوصاف التالية :

»شونديل  شركة   : اإلسم الكاحل 

غوتيغ» ش.2.2 ش.و.

 + للغير  البضائع  نقل   : املهنة 

أشغال والبناء.

 1 دردورا  حي   : الرئي�ضي  املقر 

سلوان الناضور.

 111.111  : الشركة  رأسمال 

درهم، حقسم على 1111 سهم بقيمة 

111 درهم للسهم.

املساهمين :

زغاري عبد القادر )154927 2( : 

1111 سهم.

: تسير الشركة حن طرف  التسيير 

زغاري عبد القادر.

: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 

بممكمة  والتسجيل  الضبط  حكتب 

 2122 يوليو   26 بتاريخ  الدريوش 

تمت رقم 3386.

257 P

ELECTRO NAAIM
تأسيس

في  حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
الرباط بتاريخ 14 يونيو 2122 قد تم 

تأسيس شركة ذات املسؤولية.
.ELECTRO NAAIM : التسمية

: تجارة األجهزة  الهدف االجتماعي 
اإللكتروحنزلية.

املعلوحيات  أجهزة  تجارة 
واإللكترونيك.

بيع وتركيب كاحيرات املراقبة.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 
111 درهم للحصة الواحدة حقسمة 

على الشكل التالي :
 511  : بلحسن  ابراهيم  السيد 

حصة.
السيدة حنان ايت بو الحر : 511 

حصة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.
 718 رقم   5 ج   1 أحال   : املقر 

ح.ي.2 الرباط.
املسير : ابراهيم بلحسن والسيدة 

حنان ايت بو الحر.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.161751
258 P

ALL BUSINESSES
تأسيس

في  حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قد تم   2122 يونيو   6 الرباط بتاريخ 

تأسيس شركة ذات املسؤولية.
.ALL BUSINESSES : التسمية

تقديم   : االجتماعي  الهدف 
الخدحات.

وكالة االتصال السمعي البصري.
واالستنساخ  ال0باعة  أعمال 

والتصوير.

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم للحصة الواحدة حقسمة 

على الشكل التالي :

السيد حخال رشيد : 511 حصة.

 511  : حص0فى  حخال  السيد 

حصة.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

رقم  العربي  املغرب  حي   : املقر 

2917 تمارة.

املسير : السيد حخال رشيد والسيد 

حخال حص0فى.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.136763

259 P

SOCIETE CERISE MED
SARL AU

رأسمالها 111.111 درهم

سجل تجاري 136875 تمارة

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتاريخ 5 يوليو 2122 تمت صياغة 

 CERISE« لشركة  األسا�ضي  النظا2 

حمدودة  شركة   «MED SARL AU

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
حقرها  درهم،   111.111 رأسمالها 

 1 ال0ابق   4 رقم  : شقة  االجتماعي 

إقاحة قادر حرس الخير - تمارة.

املوضوع : أشغال حختلفة.

ر�ضى  السيد   : الوحيد  الشريك 

حزداد  الجنسية  حغربي  الدين،  نور 

بتاريخ 31 يناير 1981 حاحل للب0اقة 

الساكن   ،A636342 رقم  الوطنية 

5 حي  1 شقة  1 عمارة  بإقاحة عمر 

الجو تمارة، ب 1111 حصة.

فوض تسيير الشركة للسيد ر�ضى 

نور الدين، حاحل للب0اقة الوطنية 
.A636342 رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
بتمارة في 26 يوليو 2122 تمت رقم 

.8599
260 P

STE KAM.SURV
 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات شريك واحد
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي حبر2 بتاريخ 
بتيفلت تم تأسيس   2122 أبريل   19
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك وحيد باملواصفات اآلتية :
STE KAM.  : التجاري  االسم 

.SURV
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
حسؤولية حمدودة ذات شريك وحيد.
الهدف االجتماعي : ورشة الخياطة.
حي الشنة رقم   : املقر االجتماعي 
سيدي  األول  ال0ابق   2 شقة   ،91

عالل البمراوي.
في  الشركة  حدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاريخ  حن  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في 111.111 درهم حوزع على 

1111 حصة حن فئة 111 درهم.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
يناير وتنتهي بمتم ديسمبر حن  فاتح 

نفس السنة.
تسيير  حهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد عبد الحاكم بوحار.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
بالسجل التجاري رقم 455 تمت رقم 

1323 بتاريخ 27 يوليو 2122.
261 P

ISLAMONY
SARL AU

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 ISLAMONY لشركة  االستثنائي 
يونيو   22 املنعقد بتاريخ   SARL AU

2122 فقد تقرر حا يلي :
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تفويت حجموع الحصص املكونة 

بين  حصة   5111 الشركة  لرأسمال 

كياس،  النبي  عبد  السادة  حن  كل 

كمفوت للحصص حن جهة، والسيدة 

أحيمة الحرة، كمقتنية للحصص حن 

جهة أخرى.

الحرة،  أحيمة  السيدة  تعيين 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 

جديدة  حسيرة   ،I716164 رقم 

السيد  حن  بدال  للشركة،  ووحيدة 

عبد النبي كياس الذي قد2 استقالته 

حن تسيير الشركة املذكورة

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببني حالل 

تمت رقم 659 بتاريخ 14 يوليو 2122.

262 P

STE IWARTAF
 SARL

بمقت�ضى العقد العرفي املصادق 

2122 تم إنشاء  7 يونيو  عليه بتاريخ 

شركة ذات حسؤولية حمدودة تممل 

الخصائص التالية :

 .STE IWARTAF SARL : التسمية

 املقر االجتماعي : حي بودراع بلوك 3 

الزنقة 11 الرقم 1134، قصبة تادلة.

األشغال   : االجتماعي  الغرض 

املختلفة، البناء والتركيبات الكهربائية.

رأس املال : 111.111 درهم.

حدة الشركة : 99 سنة ابتداء حن 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

السيد حغير عبد العزيز   : املسير 

غير  ملدة  وذلك   CIN N° IC44851

حمددة.

السنة املالية : تبتدئ حن فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر حن كل سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بقصبة 

تادلة تمت رقم 116 السجل التجاري 

رقم 2217 بتاريخ 7 يوليو 2122.

263 P

CITRUS VALLEY VILLAGE
SARL 

 RC 146799

تفويت حصص وتغيير املسير
يو2  حمرر  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

حسجل في الرباط،   2122 حارس   24

وافق الجمع العا2 بتفويت الحصص 

على النمو التالي :

السيد حممد بوفلوس يفوت 464 

حصة حن رأس حال الشركة للسيد 

حممد ايت الحاج.

 446 السيدة سلمى زيادي تفوت 

حصة حن رأس حال الشركة للسيد 
رضوان هاللي.

يفوت  تدالوي  إسماعيل  السيد 

الشركة  حال  رأس  حن  حصة   476

للسيد قريون حهدي أيوب.

استقالة السيد يوسف بنونة حن 

التسيير.

تعيين جمال بن طانجي حسير ملدة 

غير حمدودة.

التجارية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

بتاريخ   12681 رقم  تمت   بالرباط 

27 يوليو 2122.
رقم السجل التجاري 146799.

264 P

STE BGI PETROLEUM
SARL AU

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

يوليو   11 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2122 قرر الشركاء حا يلي :

حن حبلغ   )3/4( تمرير ثالث أرباع 
حجموعه  حا  أي  الشركة  رأسمال 

الحسابات  حن  درهم   751.111

)أحا الربع األول حن  الجارية للشركاء 
رأس املال فقد تم دفعه عند تأسيس 

الشركة(.
حن  الشركة  رأسمال  رفع 

رأسمال  ليصبح  درهم   1.111.111

وذلك  درهم   11.111.111 الشركة 

اجتماعية  حصة   91.111 بتكوين 

جديدة حن فئة 111.

اجتماعية  حصة   2111 تفويت 

للسيد  للحصة  درهم   111 فئة  حن 

»حجموعة  شركة  إلى  حجي  طارق 

بنبراهيم لالستتمار».

حن  حجي  طارق  السيد  استقالة 

حنصب التسيير.

رضا  للسيد  والتوقيع  التسيير 

بنبراهيم.

تمديث القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة بتاريخ 26 يوليو 2122 

تمت رقم 8611.

265 P

 STE AL ARABIYA POUR

 LE DEVELOPMENT

IMMOBILIERE
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي يو2 23 يونيو 
للجمع العا2 االستثنائي تقرر   2122

حا يلي :

تفويت حصتين للشريك الوحيد 

إلى السيد ر�ضى بنبراهيم.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تمويل 

حسؤولية حمدودة.

تمديث القانون األسا�ضي للشركة.

باملحـكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتـاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

31 يونيو 2122 تمت رقم 829633.
حن أجل اإليداع والنشر

املسير

266 P

 STE MAJMOUAAT BAKR

BIN LADIN ASSAOUDIA
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي يو2 23 يونيو 

2122 حسجل بتاريخ 27 يونيو 2122 

للجمع العا2 االستثنائي تقرر حا يلي :

تفويت 8 حصص للشريك الوحيد 

إلى السيد ر�ضى بنبراهيم.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تمويل 

حسؤولية حمدودة.

تمديث القانون األسا�ضي للشركة.

باملحـكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتـاريخ 4 يوليو 

2122 تمت رقم 831126.
حن أجل اإليداع والنشر

املسير

267 P

 ARMA ENVIRONNEMENT

RABAT

SA

شركة حساهمة

تأسيس
في  حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد   2122 يوليو   21 بتاريخ  الرباط 

تم تأسيس شركة حساهمة باملميزات 

التالية :

 ARMA  : التسمية 

.ENVIRONNEMENT RABAT SA

التدبير   : االجتماعي  الهدف 

املفوض لق0اع النظافة.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

12.611.111 درهم حوزعة إلى 126.111 

سهم قيمة كل واحد 111 درهم حرقمة 

قد تم تمرير ثلث   126.111 إلى   1 حن 

قيمتها عند االكتتاب كالتالي :

 ARMA HOLDING SA شركة 

125.996 سهم ؛

سهم  أحيزون  يوسف  السيد 

واحد ؛

السيدة زنيب أحيزون سهم واحد ؛

سهم  أحيزون  ياسمينة  السيدة 

واحد ؛

الدين بن0بيب سهم  السيد عالء 

واحد.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.

املقر االجتماعي : املستودع الجماعي 

طريق الولجة، اليوسفية، الرباط.

اإلدارة  حجلس  قرر   : اإلدارة 

باإلجماع حا يلي :



14807 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

يوسف،  أحيزون  السيد  تعيين 
لب0اقة  والحاحل  الجنسية،  املغربي 
 A711969 رقم  الوطنية  التعريف 
بن  طرافة  شارع   45 في  والقاطن 
قاسم،  بير  رحضان،  تجزئة  العباد، 
ملجلس  رئيسا  بالرباط،  السوي�ضي 
إدارة الشركة وحسيرا عاحا ملدة فترة 

واليته.
بن  الدين  عالء  السيد  تعيين 
التعريف  لب0اقة  الحاحل  طبيب، 
والقاطن   JF33162 رقم  الوطنية 
السادس،  حممد  شارع   211 في 
بمهمة  حكلف  الرباط،  السوي�ضي 

كتابة حجلس اإلدارة.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط : 161859.
حقت0ف حن أجل اإلشهار

268 P

ائتمانية البغيل
9، شارع فاس، ال0ابق األول، رقم 1، طنجة

الهاتف والفاكس : 67 21 93 1539
املحمول : 59 65 16 1661/ 81 19 17 1661

BGHIEL CONSULTING
 SARL AU

السجل التجاري رقم 25445
تعديل القانون األسا�ضي

بمقت�ضى حمضر قرار الشريك   -  I
 BGHIEL املسماة  للشركة  الوحيد 
CONSULTING شركة ذات حسؤولية 
رأسمالها  الوحيد،  للشريك  حمدودة 
 : والكائن حقرها ب  درهم   111.111
 ،1 ال0ابق األول رقم  شارع فاس،   9
التجاري  بالسجل  واملسجلة  طنجة 
انعقد   25445 رقم  تمت  ب0نجة 

بتاريخ 6 يوليو 2122، وتقرر :
حصة   111 بيع  على  املصادقة 
اجتماعية حن فئة 1111 درهم للحصة 
البغيل  كمال  السيد حممد  حلك  في 
لفائدة زوجته السيدة وسيلة الجباري.

كمال  حممد  السيد  استقالة 
حع حنمه  البغيل حن حها2 التسيير، 

إبراء تاحا ونهائيا عن حدة تسييره.
الجباري  وسيلة  السيدة  تعيين 
غير  لفترة  للشركة  الوحيدة  املسيرة 

حمدودة.

يجب  الشركة  العقود  جميع 
السيدة  تكون حوقعة حن طرف  أن 

وسيلة الجباري.
حالئمة القانون األسا�ضي للشركة.

II - اإليداع القانوني تم إنجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
2122 تمت  18 يوليو  ب0نجة بتاريخ 

رقم 255811.
حستخرج ح0ابق لألصل

البغيل حممد كمال

269 P

WEALTH WAVE
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون  تمرير  تم   2122 يونيو   31
األسا�ضي لشركة حمدودة املسؤولية 

حميزاتها كما يلي :
.WEALTH WAVE SARL : االسم

األنش0ة   : االجتماعي  الهدف 
اإلدارية  االستشارات  الهندسية، 

واإلدارة ودعم املقاوالت.
وبصفة عاحة كل العمليات املالية، 
التجارية، العقارية والغير العقارية التي 
لها اتصال حباشر أو غير حباشر والتي 

حن شأنها تنمية وتوسيع الشركة.
املقر االجتماعي : 21 ساحة أبو بكر 

الصديق، شقة 8، أكدال، الرباط.
71.111 درهم حقسم   : الرأسمال 
درهم   111 حصة حن فئة   711 إلى 

حوزعة كما يلي :
السيد خالد كعاش 631 حصة ؛
السيدة فتيمة بونقوب 71 حصة.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
نشأته.

تسير الشركة حن طرف   : التسيير 
السيد خالد كعاش ملدة غير حمدودة.

: تبتدئ حن فاتح  السنة التجارية 
يناير إلى 31 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
في  بالرباط  التجارية  املحكمة   لدى 

25 يوليو 2122 تمت رقم 126568.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.161737
قصد النشر واإلعالن

270 P

صوصيتي داميناجمو دو 

لوتيسمو إي كونستركسيو 

ايمرود
»صالص» ش.2.2

بمقت�ضى حمضر الجمع العا2   -  I

حاي   26 بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

لشركة صوصيتي داحيناجمو   2122

دو لوتيسمو إي كونستركسيو ايمرود 

»صالص» شركة حمدودة املسؤولية، 

حقرها  درهم،   511.111 رأسمالها 

حراكش ضيعة طريس،   : االجتماعي 

زاوية وقبيلة الرحاحنة، قسمة ودوار 

بلعكيد تقرر على الخصوص حا يلي :

تأكيد تسمية السيد عتمان لحلو 

للجمع  سبق  التي  للشركة  كمسير 

العا2 البث فيها في 25 أكتوبر 2121.

القانون  نص  على  املوافقة 

األسا�ضي للشركة املنقح واملحدث.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تمت   2122 يوليو   4 بتاريخ 

.137425
حلخص حن أجل النشر

271 P

شركة دلتا فيش
شركة حجهولة االسم

الرأسمال الشراكي : 6.111.111 درهم

املقر الشراكي : طن0ان، قاعة 

السمك، حيناء الصيد، كشك 3

سجل تجاري )طان0ان( رقم 293

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

وحررته األستاذة نجاة كمون، حوثقة 

بالدار البيضاء بتاريخ 5 يوليو 2122.

فإن السيد عبد العزيز السالوي 

قد فوت للسادة خالد سالوي وعبد 

األسهم  حجموع  سالوي  الفتاح 

 363 بقيمة  سهم،   5318 البالغة 

درهم للحصة الواحدة، التي يمتلكها 

فيش»  »دلتا  املسماة  الشركة  في 

شركة حجهولة االسم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  سيتم 
الضبط باملحكمة االبتدائية ب0ن0ان.

للخالصة والبيان
األستاذة نجاة كمون
حوثقة بالدار البيضاء

272 P

شركة دي سيكريت لونج
 شركة حمدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
الرأسمال الشراكي : 111.111 درهم
املقر الشراكي : الدار البيضاء، 8 

زنقة فان زيالند، حي املستشفيات، 
ال0ابق األر�ضي، حخزن رقم 2 و3
 سجل تجاري )الدار البيضاء( 

رقم 537473
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
وحررته األستاذة نجاة كمون، حوثقة 
بالدار البيضاء بتاريخ 22 يوليو 2122.
فإن السيد حمزة فاهر قد فوت 
للسيد حممد نجيب سالوي حجموع 
بقيمة  سهم،   1111 البالغة  األسهم 
التي  الواحدة،  للحصة  درهم   111
»دي  املسماة  الشركة  في  يمتلكها 
حمدودة  شركة  لونج»  سكيريت 

املسؤولية ذات شريك واحد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  سيتم 
بالدار  التجاري  باملحكمة  الضبط 

البيضاء.
للخالصة والبيان

األستاذة نجاة كمون
حوثقة بالدار البيضاء

273 P

JOUMAKEL
 شركة حمدودة املسؤولية

رأسمالها هو : 111.111 درهم
املقر االجتماعي : 55 شارع ابن سينا، 

حتجر رقم 1، أكدال، الرباط
العا2  الجمع  لقرارات  تبعا 
 JOUMAKEL لشركة  االستثنائي 
املنعقد  املسؤولية  حمدودة  شركة 

بتاريخ 28 فبراير 2122 تم إقرار :
استقالة السيدة بن حهايا حباركة 
للشركة وتعيين  حن حهاحها كمسيرة 
جديد  كمسير  بكار  ححجوب  السيد 

للشركة.
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وهب 211 حصة في حلكية السيد 

السيد  لفائدة  الفتاح  عبد  بكار 

ححجوب بكار ؛

وهب 211 حصة في حلكية السيد 

بكار عبد الفتاح لفائدة السيدة بن 

حهايا حباركة ؛

وهب 111 حصة في حلكية السيد 

بكار عبد الفتاح لفائدة السيدة بكار 

جوحالة ؛

وهب 111 حصة في حلكية السيد 

السيدة  لفائدة  الفتاح  عبد  بكار 

حباركة كلثو2.

القانون  تعديل  على  املصادقة 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  للشركة  اإليداع  تم 

 التجارية بالرباط بتاريخ 27 أبريل 2122 

تمت رقم 124175.

274 P

PIZZA REGGIO

 شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد

رأسمالها : 111.111 درهم

 MD املقر االجتماعي : حتجر رقم

عمارة D إقاحة الشمس 3، هرهورة، 

تمارة

تبعا لقرارات الجمع العا2 االستثنائي 

شركة   PIZZA REGGIO لشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد بتاريخ 16 يونيو 2122 تم إقرار :

حن  الزرزوري  السيد عالء  إقالة 

حهاحه كمسير للشركة وتعيين السيد 

احمد بنيسف كمسير وحيد للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تمت   2122 يوليو   19 بتمارة بتاريخ 

رقم 1463.

275 P

 PATHE CALIFORNIE
CASABLANCA

شركة أسهم حبس0ة
ذات الرأسمال : 39.565.411 درهم

املقر االجتماعي : 17، زنقة البمتري، 
حي كوتيي، الدار البيضاء

املسجلة بالسجل التجاري للدار 
البيضاء تمت رقم 416549

العادي  غير  العا2  الجمع  خالل 
 لشركاء الشركة بتاريخ 11 حاي 2122، 

تقرر حا يلي :
الشركة  رأسمال  حن  الزيادة 
ليصبح  درهم   29.463.411 بمبلغ 
39.565.411 درهم حن خالل حقاصة 
واملستمقة  السائلة  امل0البات 
 Les Cinémas لشركة  اململوكة 
الشركة،  على   Pathé Gaumont
وذلك بإنشاء 294.634 سهما جديدا 

بقيمة اسمية تبلغ 111 درهم.
املادة  ألحكا2  وفقا  قدحا  امل�ضي 
2.43 حن القانون رقم 5.96 بصيغته 
املعدلة واملتممة إلى تمويل الشركة 
لالحمثال  حبس0ة  أسهم  شركة  إلى 

باألحكا2 القانونية التجارية.
األسا�ضي  النظا2  صياغة  إعادة 

للشركة وفقا لذلك.
تم اإليداع القانوني بقلم املحـكمة 
بتـاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
 832544 2122 تمت رقم  يوليو   27
بالسجل  التعديلي  والتسجيل 
بتاريخ  البيضاء  للدار   التجاري 

27 يوليو 2122 تمت رقم 25179.
لإليداع
الرئيس

276 P

 STE INDUSTREILLE
 DE FOURNITURES

AUTOMOBILES
Par abréviation SINFA

شركة حساهمة
ذات الرأسمال : 81.792.111 درهم
 املقر االجتماعي : الحي الصناعي 
البن حسيك، التجزئة رقم 131، 

الدار البيضاء

املقيد بالسجل التجاري
 بالدار البيضاء 
تمت رقم 39195

العادي  غير  العا2  الجمع  عقب 
 2122 حاي   2 في  املنعقد   للشركة 
حاي   24 في  املنعقد  وحجلس اإلدارة 

2122 تقرر حا يلي :
رأسمال  حن  التخفيض 
قدرها  خسائر  بدافع  الشركة 
إلى  لتخفيضه  درهم   213.715.111
درهم الستيعاب   81.792.111 حبلغ 
الخسائر املتراكمة على الشركة وذلك 
بتقليل عدد األسهم عن طريق تبادل 
اسمية  بقيمة  سهما   2.854.971
111 درهم لكل حنها حدفوعة بالكاحل 
حقابل 817.921 سهم بنفس القيمة 

االسمية.
إجراء التعديل املقابل على النظا2 

األسا�ضي للشركة وفقا لذلك.
تم اإليداع القانوني بقلم املحـكمة 
بتـاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 
 832545 2122 تمت رقم  يوليو   27
والتسجيل التعديلي بالسجل التجاري 
للدار البيضاء بتاريخ 27 يوليو 2122 

تمت رقم 25181.
لإليداع

رئيس حجلس اإلدارة

277 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
ANMIL
SARL AU

 RC : 164569 - IF : 1007383
برأسمال : 21.111 درهم

املقرالرئي�ضي : 197، شارع إبراهيم 
الروداني21341الدار البيضاء

تغييرفي التسيير
يونيو   31 بتاريخ  ملحضر  وفقا 
شركة  في  الوحيد  للمساهم   2122
 SOCIETE« «الشركة العقارية أنميل«
شركة   «IMMOBILIERE ANMIL
بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 
درهم،   21.111 برأسمال  وحيد 
شارع ابراهيم   ،197 حكتبها املسجل 
اتخذ  البيضاء   21341 الروداني 

الشريك الوحيد في الشركة القرارات 

التالية :

عزل السيدة إلها2 قروج، حاحلة 

للب0اقة الوطنية رقم BJ187645 حن 

حنصبها كمسيرة للشركة.

تعيين السيد سيدي حممد رياس 

الوطنية  للب0اقة  حاحل  اإلدري�ضي 
BE 11355 كمسير وحيد جديد  رقم 

للشركة ملدة غير حمدودة.

النظا2  لبنود  املقابل  التعديل 

األسا�ضي للشركة املذكورة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8 يوليو 2122 تمت رقم 831831.

278 P

SOCIETE NODOM 
SARL AU

برأسمال : 511.111 درهم

املقر الرئي�ضي : 197، شارع ابراهيم 

الروداني21341 الدارالبيضاء

RC : 140883 - IF : 1006798

تغييرفي التسيير
يونيو   31 بتاريخ  ملحضر  وفقا 

شركة  في  الوحيد  للشريك   2122

 SOCIETE NODOM SARL «نضم«

حمدودة  حسئولية  ذات  شركة   AU

 511.111 برأسمال  وحيد  بشريك 

شارع   ،197 املسجل  حكتبها  درهم 

ابراهيم الروداني 21341 الدار البيضاء 

الشركة  في  الوحيد  الشريك  اتخذ 

القرارات التالية :

إلها2 قروج حاحلة  عزل السيدة 

للب0اقة الوطنية رقم BJ187645 حن 

حنصبها كمسيرة للشركة.

تعيين السيد سيدي حممد رياس 

الوطنية  للب0اقة  حاحل  اإلدري�ضي 
كمسير وحيد جديد   BE 11355رقم

للشركة ملدة غير حمدودة.

النظا2  لبنود  املقابل  التعديل 

األسا�ضي للشركة املذكورة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8 يوليو 

2122 تمت رقم 831831.

279 P
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MY PRESTA 
 SARL

برأسمال : 51.111 درهم
املكتب الرئي�ضي : 12 شارع علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء
 حل الشركة حبكرا وتعيين حصفي

حقر التصفية
بموجب شروط عقد خاص بتاريخ 
14 حارس 2122، قرر شركاء للشركة 
 12  : املكتب الرئي�ضي   MY PRESTA
شارع علي عبد الرزاق الدار البيضاء 

حا يلي :
الحل املبكر للشركة.

الحسوني  تعيين السيدتان سناء 
والسيدة هبة طاهري جوطي حسني 

كمصفيات للشركة.
شارع   12 في  تابث  التصفية  حقر 

علي عبد الرزاق الدار البيضاء.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 2122 يوليو   12 التجارية بالرباط في 
تمت رقم 23778 في السجل الزحني.
280 P

AYOURWORLD COMPANY
SA

شركة حساهمة
رأسمالها : 5.111.111 درهم

املقر االجتماعي : عمارة التفروتي، 
كلم 7,5 طريق الرباط )عين السبع( 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 469457

توسيع الغرض االجتماعي
حالئمة وتميين النظا2 األسا�ضي 

للشركة
العاحة  الجمعية  بمقت�ضى   -  1
بتاريخ  املنعقدة  العادية   غير 
املسماة  للشركة   ،2122 يونيو   15
 AYOURWORLD COMPANY ش.2 

قد تقرر :
توسيع الغرض االجتماعي للشركة 
للنظا2  جديدة  فقرة  بإضافة 

األسا�ضي كما يلي :
حواد  وتوزيع  تصدير  استيراد، 
النظافة  وحنتجات  التجميل 
الجسمانية بما في ذلك املواد املعقمة.

األسا�ضي  النظا2  وتميين  حالئمة 
الجديد  التشريع  حسب  للشركة 
19.21 الصادر  بت0بيق القانون رقم 
يوليو   14 بتاريخ   1.21.75 بظهير رقم 
املتعلق   17.95 حتم وحعدل للقانون 

بشركات املساهمة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2122 يوليو   8 يو2  البيضاء  بالدار 

تمت رقم 831882.
حن أجل اإليجاز والبيان

281 P

 CONSTRUCTIONS ET
FONDATIONS
CONFONDA SA
شركة حساهمة

رأسمالها : 11.413.111 درهم
 املقر االجتماعي : 82 زاوية شارع 

عبد املوحن وزنقة سوحية، إقاحة 
شهرزاد III شقة 7، ال0ابق الثاني، 

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 145619

استمرار نشاط الشركة
 ،2122 حاي   16 بتاريخ   -  1
الجمعية العاحة االستثنائية لشركة 
استمرار  قررت   CONFONDA SA
نشاط الشركة بالرغم حن الخسائر 
رأسمال  حن   )3/4( تجاوزت  التي 

الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2122 يوليو   6 يو2  البيضاء  بالدار 

تمت رقم 831491.
حن أجل اإليجاز والبيان

282 P

SOCIETE TIKINAS
SARL AU

شركة تيكيناس
بمقت�ضى قرار الجمعية العاحة غير 
العادية املنعقدة يو2 26 يوليو 2122 
 SOCIETE TIKINAS SARL لشركة 
سهب  حي  االجتماعي  وحقرها   AU

اليازغي رباط الخير صفرو.

1 - التصفية النهائية للشركة قبل 

أوانها.

حممد  لشهب  السيد  تعيين   -  2

لتصفية الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  3

املحكمة االبتدائية بصفرو بتاريخ 28 

يوليو 2122 تمت رقم 311.

283 P

MARPRO MANAGEMENT
SARL

حاربرو حناجمنت ش.2.2

رأس املال : 111.111 درهم

املقر االجتماعي 12 حكرر زنقة لبنان 

رقم 3 املحيط الرباط

تأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط 

تم وضع القوانين األساسية لشركة 

حمدودة املسؤولية ذات املواصفات 

التالية :

»حاربرو  شركة   : التسمية 

حناجمنت» ش.2.2.

زنقة  حكرر   12  : املقر االجتماعي 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

 1111 حن  حكون  درهم   111.111

حصة حن فئة 111 درهم لكل حصة 

لفائدة :

 511  : حعروف  حليمة  السيدة 

حصة.

 511  : حعروف  جهان  السيدة 

حصة.

الغرض : دراسة وتسيير املشاريع.

املدة : 99 سنة.

السيدة  الشركة  يسير   : املسير 

جهان  والسيدة  حعروف  حليمة 

حعروف ملدة غير حمدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تمت   2122 يوليو   28 بتاريخ 

.161835

284 P

حونديال كون0ا ش.2.2

8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، أكدال الرباط

 CENTRE DE CARDIOLOGIE

ALNAKHIL TETOUAN
تغيير القانون األسا�ضي

العا2  الجمع  حداوالت  بمقت�ضى 

 2122 حاي   31 بتاريخ  االستثنائي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

 CENTRE DE CARDIOLOGIE

تم   ،ALNAKHIL TETOUAN

االتفاق على حا يلي :

شركة  أسهم  بيع  على  املوافقة 

 CLINIQUE ALNAKHIL»

الضريبي  التعريف   ،«TETOUAN
املوحد  التعريف   ،4941776 رقم 
رقم 111886912111117 إلى شركة 

التعريف الضريبي   ،«BBA SANTE»
املوحد  التعريف   ،51674671 رقم 

رقم 112959114111169.

إبقاء املدير ال0بي الدكتور حممد 

التعريف  لب0اقة  حاحل  الدردابي، 

حهاحه  في   L281661 رقم  الوطنية 

كمدير طبي وفقا للقانون 13-131.

واملالي  اإلداري  املدير  حها2  تأكيد 

حاحلة  الحداد  خديجة  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

L291347 وفقا للقانون 13-131.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يونيو   28 يو2  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1483.

285 P

حونديال كون0ا ش.2.2

8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، أكدال الرباط

 CLINIQUE ALNAKHIL

TETOUAN
تعديل

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

للشركة ذات   2122 حاي   31 بتاريخ 

 CLINIQUE املحدودة  املسؤولية 

تم   ،ALNAKHIL TETOUAN

االتفاق على حا يلي :
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وفقا  الجديد  النظا2  اعتماد 

للقانون 13-131.

املالية  باألوراق  املساهمة 

 BBA SANTE« واملوافقة على شركة 

SARL» كشريك جديد.

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 

.SARL AU

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بت0وان يو2 6 يوليو 2122 

تمت رقم 1538.

286 P

حونديال كون0ا ش.2.2

8، زنقة ضاية إفراح، شقة 2، أكدال الرباط

TINCA

SARL AU

تعديل القانون األسا�ضي

العا2  الجمع  حداوالت  بمقت�ضى 

 2122 حاي   31 بتاريخ  االستثنائي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

 ،«TINCA SARL AU« بشريك واحد

اعتمد القرارات التالية :

شركة  أسهم  بيع  على  املوافقة 

 CLINIQUE ALNAKHIL»

الضريبي  التعريف   ،«TETOUAN

املوحد  التعريف   ،4941776 رقم 

رقم 111886912111117 إلى شركة 

التعريف الضريبي   ،«BBA SANTE»

املوحد  التعريف   ،51674671 رقم 

رقم 112959114111169.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يونيو   28 يو2  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1484.

287 P

H.V.N.T NORTH AFRICA
شركة حساهمة 

ذات شريك وحيد

رأسمالها 111.111 درهم

حقرها : 4-2 زنقة زيدان )زنقة 

داليراك سابقا( الدار البيضاء

السجل التجاري : 541271

التعريف الضريبي : 5243572

بموجب قرارات الشريك الوحيد 

افريكا»  نورث  »هي.في.ن.تي  لشركة 

بتاريخ 21 يونيو 2122 تقرر حا يلي :

 HIVENTY تغيير اسم الشركة إلى

.NORTH AFRICA

الخاص  السجل  حنظوحة  تغيير 

للشريك االستراتيجي للشركة.
تغيير البنود 3 و8 و16 حن القانون 

األسا�ضي للشركة.
للمقت0ف والبيان

288 P

SYSTRA MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 1.111.111 درهم

حقرها : سكتور 16 فيال رقم 4 زنقة 

النرجس حي الرياض الرباط

السجل التجاري : 61399

التعريف الضريبي : 3316719

الشريك  قرارات  بموجب حمضر 

تقرر   2122 يناير   31 الوحيد بتاريخ 

حا يلي :

تغيير حقر الشركة حن : سكتور 16 

فيال رقم 4 زنقة النرجس حي الرياض 

الرباط.

إلى : شارع فرنسا زنقة جبل تازاكا 

إقاحة 32 عمارة رقم 7 أكدال الرباط.

حن   4 رقم  للبند  تصحيح  تغيير 

القانون األسا�ضي للشركة.

استقالة  االعتبار  بعين  اخذ 

السيد شفيق االدري�ضي رشيد كمسير 

للشركة.
للمقت0ف والبيان

289 P

 SOCIETE COMPTOIR
ALIMENTAIRE DE RABAT
شركة كونتوار أليمونتيغ للرباط
شركة ذات حسؤولية حمدودة

املقر االجتماعي 381، شارع الحسن 
الثاني، الرباط

السجل التجاري الرباط 91155
قرر الجمع العا2 لشركة كونتوار 
يوليو   6 بتاريخ  للرباط  أليمونتيغ 

2122 حا يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع   -  1
411.111 درهم لحمله حن 111.111 
بإدحاج  درهم   511.111 إلى  درهم 

األرباح للشركة.
2 - توزيع الحصص كما يلي :

 2511  : الواع�ضي  علي  السيد 
حصة حن فئة 111 درهم للواحدة.

السيدة خديجة أبوقاسم : 2511 
حصة حن فئة 111 درهم للواحدة.

أسا�ضي جديد  نظا2  اعتماد   -  3
للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يونيو   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 125411.
اإلشارة والبيان

290 P

SOCIETE CLEARANCE CLUB
شركة كليغونس كليب

شركة ذات حسؤولية حمدودة
السجل التجاري الرباط 161335

قرر الجمع العا2 االستثنائي بتاريخ 
كليغونس  لشركة   2122 حاي   26
كليب، شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأسمالها 111.111 درهم، حا يلي :
اجتماعية  حصة   511 تفويت 
الواحدة  للحصة  درهم   111 بقيمة 
بنعلي  سفيان  السيد  طرف  حن 
لفائدة السيدة نادية الجهري اعتماد 

نظا2 أسا�ضي جديد للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يونيو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 125611.
لإلشارة والبيان

291 P

 SOCIETE BORDELAISE
 DE SERVICE ET

D’EQUIPEMENT MAROC
شركة بوردليز للخدحات والتجهيزات 

باملغرب
شركة ذات حسؤولية حمدودة

السجل التجاري الرباط 73439
االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 
لشركة   2121 يونيو   31 بتاريخ 
والتجهيزات  للخدحات  بوردليز 
حسؤولية  ذات  شركة  باملغرب، 
211.111 درهم،  رأسمالها  حمدودة 

حا يلي :
اجتماعية  حصة   999 تفويت 
الواحدة  للحصة  درهم   111 بقيمة 
دانييل  باتريك  السيد  طرف  حن 
شركة  لفائدة  بارويش  فخديغيك 

سيتس حغرب.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
حاي   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 124894.
لإلشارة والبيان

292 P

اكسكوب ش.2.2

ELID
ش.2.2

حل حسبق للشركة
الجمع  حمضر  بمقتضيات   -  I
بتاريخ  املنعقد  العادي  غير  العا2 
شركة  شركاء  قرر   ،2122 يونيو   3
حسؤولية  ذات  شركة   «ELID»
درهم   111.111 رأسمالها  حمدودة، 
وحقرها االجتماعي بإقاحة الداخلة، 2 
س 2، عمارة 6، رقم 5، لولفا، الدار 

البيضاء، حا يلي :
حل الشركة وتصفيتها وديا.

بإقاحة  التصفية  حقر  تمديد 
 5 رقم   ،6 عمارة   ،2 2 س  الداخلة، 

لولفا الدار البيضاء.
إنهاء حها2 املسيرة.

تعيين السيدة فاضمة ادولحيان، 
املزدادة بتاريخ 21 يونيو 1979، ذات 
لب0اقة  الحاحلة  حغربية،  جنسية 
 ،BK171811 التعريف الوطنية رقم 
 ،62 رقم  اوكوك،  بتجزئة  والقاطنة 
كاليفورنيا، الدار البيضاء، كمصفية 

للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 يوليو 2122 تمت 
رقم 832137.

حلخص قصد النشر

اكسكوب

293 P

اكسكوب ش.2.2

 UNIVERSAL FREIGHT

SERVICES
SARL

زيادة رأسمال الشركة
الجمع  حمضر  بمقتضيات   -  I

بتاريخ  املنعقد  العادي  غير  العا2 

شركاء  قرر   ،2122 حاي   31

 UNIVERSAL FREIGHT« شركة 

حسؤولية  ذات  شركة   «SERVICES
درهم   511.111 رأسمالها  حمدودة، 

البيضاء،  بالدار  االجتماعي  وحقرها 

زوال،  إحيل  شارع  الربيع،  إقاحة 

 ،18 رقم  شقة  التاسع،   ال0ابق 

حا يلي :
رفع رأسمال الشركة حن 511.111 

درهم إلى 1.111.111 درهم.

كمسيرة للشركة لفترة غير  إبقاء 

حمدودة :

القري�ضي،  فاطمة  السيدة 

إقاحة  البيضاء،  بالدار  الساكنة 

ال0ابق الثاني، شقة  درج أو،  األحل، 

11، الكريمات، عين الشق والحاحلة 

رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

.C917641

التوقيع  سيكون  ذلك،  وحع 

السيد  الشريك  للمسير حع  املشترك 

يونس عرفة ضروريا بالنسبة لجميع 

العمليات املصرفية.

املتعلقة  القرارات  يخص  فيما 

بقيمة  الثابتة  األصول  وبيع  بشراء 

درهم   31.111 عن  تزيد  أو  تساوي 

يجب أن يتم توقيعها بشكل حشترك 

حن قبل املسير والشريكين اآلخرين.

حن  و22   3 الفصلين  تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.

تعديل الفصلين 6 و7 و8 و15 حن 

القانون األسا�ضي للشركة.
القانون  حن   31 الفصل  حدف 

األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 14 يوليو 2122 تمت 
رقم 831656.

حلخص قصد النشر

اكسكوب

294 P

اكسكوب ش.2.2

MON OEIL
ش.2.2

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

بمقتضيات عقد عرفي حرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،2122 يناير   3

حميزاتها كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

 MON«  : االجتماعية  التسمية 

.»OEIL

لها  الشركة   : االجتماعي  الهدف 

كهدف اجتماعي :

تصدير،  استيراد،  بيع،  شراء، 

العدسات  وتوزيع  تجميع، 

الالصقة،  العدسات  التصحيمية، 

أنواعها  بجميع  والنظارات  اإلطارات 

وجميع السلع املتعلقة بممارسة حهنة 

أخصائي البصريات.

تصدير،  استيراد،  بيع،  شراء، 

الصيانة  حنتجات  جميع  وتسويق 

عا2  وبشكل  أعاله  املذكورة  للسلع 

املتعلقة  املساعدة  حنتجات  جميع 

بنشاط الشركة.

املهمات  وجميع  الخبرة  املشورة، 

ذات الصلة املتعلقة بممارسة حهنة 

أخصائي البصريات.

التجارية،  العالحات  استغالل 

االختراع وجميع  براءات  التراخيص، 

العمليات والتقنيات األخرى املتعلقة 

بأغراض الشركة.

العدسات  وتركيب  تق0يع 
البصرية والقيا2 بجميع اإلصالحات 
الخدحات وجميع  الصلة   ذات 
خارجية  بمصادر  االستعانة  أو   

املتعلقة بالغرض االجتماعي.
شراء، بيع، تسويق وتمثيل جميع 
اللواز2، املعدات واألجهزة  املنتجات، 
البصرية الدقيقة والبصريات ال0بية 

بشكل عا2.
وجميع  الشركات  جميع  تمثيل 
املنتجات املتعلقة باألنش0ة املذكورة 

أعاله.
العمليات  كل  عاحة،  وبصفة 
املنقولة،  الصناعية،  التجارية، 
بشكل  املتعلقة  واملالية،  العقارية 
باألهداف  حباشر  غير  أو  حباشر 
أو التي حن شأنها  املشار إليها أعاله، 
أن تساعد على تمقيقها وت0ويرها، 
حباشرة حساهمة  كل   وكذلك 
كيفما كان شكلها،  او غير حباشرة،   
 في املقاوالت التي لها أهداف حشابهة 

أو حرتب0ة بهدف الشركة.
حي عين الشق،   : املقر االجتماعي 
تجزئة الخير، زنقة 71، رقم 2، الدار 

البيضاء.
حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 111.111 رأسمال الشركة في قيمة 
حصة حن   1111 إلى  درهم حقسمة 
الواحدة،  للحصة  درهم   111 فئة 
حمررة نقدا بصفة  حكتتبة بكاحلها، 

تاحة وحوزعة على الشركاء كما يلي :
السيدة خديجة العيساوي : 511 

حصة.
السيد حنير نسا�ضي : 491 حصة.

املجموع : 1111 حصة.
خديجة  السيدة   : الشركاء 
والقاطنة  شركة  حسيرة  العيساوي، 
بارك،  كازا  إقاحة  البيضاء،  بالدار 
سيدي   ،4 رقم   ،36 عمارة   ،6 2 س 

حعروف.
القاطن  نسا�ضي،  حنير  السيد 
بارك،  كازا  إقاحة  البيضاء،  بالدار 
سيدي   ،4 رقم   ،36 عمارة   ،6 2 س 

حعروف.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
حمدودة حن طرف :

العيساوي،  خديجة  السيدة 
بالدار  والقاطنة  شركة  حسيرة 
 ،6 2 س  إقاحة كازا بارك،  البيضاء، 

عمارة 36، رقم 4، سيدي حعروف.
II - السجل التجاري : رقم تسجيل 
بالدار  التجاري  بالسجل  الشركة 
تمت   2122 يوليو   8 بتاريخ  البيضاء 

رقم 549535.
حلخص قصد النشر

اكسكوب

295 P

 DIAMOND
CONSTRUCTION

حل الشركة
العا2  الجمع  قرار  بمقت�ضى 
بالرباط  املنعقد  العادي  غير 
قرر   ،2122 يوليو   7 بتاريخ 
 DIAMOND« لشركة  الشركاء 
CONSTRUCTION»، رقم 46 شارع 
 2 رقم  شقة  األول  ال0ابق  عقبة 

أكدال - الرباط حا يلي :
الحل املسبق للشركة.

املجدوبي  أيوب  السيد  تعيين 
أيوب كمصفي للشركة وتمديد حكان 

التصفية بمقر الشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126755.
سجل تجاري رقم 138489.

حقت0ف قصد اإلشهار

296 P

 INFO & BUREAUTIQUE AL
HOUDA
حل الشركة

غير  العا2  الجمع  قرار  بمقت�ضى 
العادي املنعقد بتمارة بتاريخ 4 يوليو 
 INFO« لشركة  قرر الشركاء   ،2122
 ،«& BUREAUTIQUE AL HOUDA
رقم 73 سكتور 6، 24 هكتار - تمارة، 

حا يلي :
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الحل املسبق للشركة.

املجدوبي  أيوب  السيد  تعيين 

وتمديد  للشركة  كمصفي  حص0فى 

حكان التصفية بمقر الشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

يوليو   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126756.

سجل تجاري رقم 74835.

297 P

STE SUNGLASS STORE
 SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها : 1.111.111 درهــم

حقرها : حقراملكتب املتواجد برقم 

558 شارع البانوراحي كاليفورنيا 

الدارالبيضاء

س.ت : 551467

الجمع  ملشاورات  طبقا 

بتاريخ  املنعقد  التأسي�ضي  العا2 

شركة  تأسيس  تم   ،15/13/2122

حع  حمدودة  حسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

 STE SUNGLASS  : اسم الشركة 

STORE SARL
رأس املال : 1.111.111 درهــم.

 STE CO CAPITAL  : الشركاء 

STE MAJI OPTIC SARLو SARL

حقراملكتب   : األسا�ضي  حقرها 

558 شارع البانوراحي  املتواجد برقم 

كاليفورنيا الدارالبيضاء.

تجارة   : االجتماعي  النشاط 

الجملة والتقسيط لجميع املنتوجات 

واملعدات البصرية.

عاحا حند تسجيلها في   99  : املدة 

سجل التجارة والشركات.

املسير : السيد حميد وهبي.

حممود  السيد   : املسير  نواب 

الحري�ضي والسيد علي الشرايبي.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 24689.
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حكتب حسابات شحودي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاوحة

ايت حلول، 86151، ايت حلول

 SOCIETE TADMOUNE DE
FRUITS ET LEGUMES

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي : كراج 

بلوك 2 حي قصبة ايت حبارك املزار 
ايت حلول

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26455 انزكان

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها بمختصر  االقتضاء 

 SOCIETE TADMOUNE DE
FRUITS ET LEGUMES SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال0ازجة  والخضروات  الفواكه 

بالتقسيط.

كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي قصبة ايت حبارك املزار   2 بلوك 

ايت حلول.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 111.111 الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : السيد حص0فى كورداح 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   11 بتاريخ  انزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1291.
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STE ADRAR ARG
SARL au

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

يوليو   17 في  طبقا للعقد املؤرخ 

تم تأسيس شركة املسؤولية   2122

حمدودة بالخصائص التالية : 

 STE ADRAR ARG SARL : االسم
au

 111.111  : املجموعة  رأسمال 
درهم.

التسيير : بنيج الحسين.
 1 زنقة   2 رقم   : االجتماعي  املقر 

بلوك ب شارع الحسن 2 ايت حلول.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
 1383 رقم  تمت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 2122 يوليو 19.
300 P

Sté MATSUSHI
SARLAU

تأسيس شركة 
عرفي  عقد  ملقتضيات  طبقا 
بأكادير،   2122 يوليو   16 في  حؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات التلية :
 MATSUSHI  : التسمية 

ش.2.2.ش.و.
 C21B املقر االجتماعي : رقم املحل
حركز تالبورجت للتسوق شارع شيخ 

سعدي اكادير.
حدة الصالحية : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  املال  رأس 
 1111 على  حوزع  درهم   111.111
للحصة  درهم   111 فئة  حن  حصة 

لفائدة :
حصة   1111 السيد وديع اليوبي 

111.111 درهم.
: يتم تعيين كل حن  إدارة الشركة 
حدير الشركة ملدة غير حمددة : السيد 

وديع اليوبي. 
املوضوع : امل0اعم.

فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 
ينايرالى 31 ديسمبر حن كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 
تمت الرقم   2122 يوليو   21 بتاريخ 
تمت  التجاري  وبالسجل   112111

رقم52125.
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 SOCIETE COMPLEXE

 BOUFOUSSE
 Société à Responsabilité

 Limitéeassocie unique au

Capital de 100.000 Dhs

 Adresse : ROUTE PRINCIPALE

 GUELMIM QUARTIER

INDUSTRIEL TAN TAN

ICE : ICE :003107176000093

تـــأسيــس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،27/14/2121

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :

التسمية : كوحبلكس بوفوس.

املقر االجتماعي : طريق كلميم حي 

الصناعي طان0ان.

درهم   111.111  : الرأسمـــــــــــــال 

حصة حن فئة   1.111 حقسمة على 

111 درهم.

الهـــــــــــــــــدف : فندق وح0عم.

الشــــــــــــــركاء : 

لحسن بوفوس 1111حصة.

املسير القانوني : لحسن بوفوس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  كلميم  االبتدائي 

2122 تمت رقم 131/2122.
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 STE BETABEL PURE شركة

WATER
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

يونيو   29 في  طبقا للعقد املؤرخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم   2122

بالخصائص  حمدودة  املسؤولية 

التالية : 

 STE BETABEL«  : االتسمية 

.PURE WATER» S.A.R.L

الهدف : بيع وشراء وتداول اجهزة 

تصفية املياه بالتناضح العك�ضي عبر 

االنترنيت او في املتجر.
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 111.111  : املجموعة  رأسمال 
درهم.

باهلل  )خالد  ثنائي  تسيير   : املسير 
وحبيبة باهلل(

كمال  حي   : االجتماعي  املقر 
الدين12 شارع الربيع رقم 199 اوالد 

تايمة.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
 N 452/2122 بتارودانت تمت رقم 

بتاريخ 17 يوليو 2122 .
303 P

 Société ARRIJ
EQUIPEMENT ET NEGOCE

sarL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة

وذات ألشريك ألوحيد
رأسمالها : 111.111 درهم

حقرها الجتماعي : تجزئة الفرح 13 
رقم 25 بنسركاو 

اكادير
بتاريخ املحرر  للعقد   تبعا 
تأسيس شركة  تم   2122 يونيو   22
الشريك  وذات  املسؤولية  حمدودة 

ألوحيد تمتوي على امليزات التالية :
 Société ARRIJ  : التسمية 
 EQUIPEMENT ET NEGOCE sarL

 AU
املقر االجتماعي : تجزئة الفرح 13 

رقم 25 بنسر كاو اكادير.
الرأسمال : 111.111 درهم.

النشاط التجاري : 
 - الرياضية  ولواز2  املعدات  بيع 

إستيراد وتصدير.
األرباح  حن   %5 يقت0ع   : الربح 
االحتياطي  اجل  حن  الصافية 

القانوني.
التسيير : تم تعيين السيد ال0الب 

الحسين كمسير للشركة
السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى غاية 31 حن ديسمبر.
حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

باملحكمة  الضبط  كتابة  حصلحة 

يوليو   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 112247.
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LI.SAKAN IMMO شركة
حمدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

حررت  بأكادير   2122 يوليو   19

املسؤولية  حمدودة  شركة  قوانين 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي :

 LI.SAKAN IMMO االسم : شركة

.S A R L AU

أعمال  املجال العقاري،   : الهدف 

حختلفة، وبيع حواد البناء.

عند  التوطين   : االجتماعي  املقر 

 ،FIDUCIAIRE INGECOFISC

حرحبا  عمارة  الرابع،  ال0ابق 

تالبورجت - اكادير.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  حقسم  درهم   111.111 حبلغ 

درهم   111 فئة  حن  حصة   1.111

للواحدة حوزعة كالتالي :

 1.111 ناصري  ابراهيم  السيد 

حصة بمبلغ 111.111 درهم.

فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي 

الى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ حن 

31 ديسمبر. 

الشركة  بتسيير  يقو2   : التسيير 

ابراهيم  السيد  حمدودة  غير  وملدة 

ناصري.

5 % لتكوين  األرباح : يتم اقت0اع 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد  حن  حرحل  حبلغ  او  احتياطا 

برحته اوجزئيا.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 19.17.2122 التجارية بأكادير بتاريخ 

رقم 111812.
للخالصة والتذكير 
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 MAPIMAR شركة
EQUIPEMENT

حمدودة املسؤولية )ش.2.2(
التأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
14/14/2122 بأكادير حررت قوانين 
شركة حمدودة املسؤولية خصائصها 

كالتالي :
 STE MAPIMAR  : االسم 

 EQUIPEMENT SARL A.U
صيد  حعدات  بيع   : الهدف 
املائية  األحياء  وتربية  األسماك 

والتصدير واالستيراد.
عند  التوطين   : االجتماعي  املقر 
 ،FIDUCIAIRE INGECOFISC
حرحبا  عمارة  الرابع،  ال0ابق 

تالبورجت - اكادير.
سنة ابتداءا حن تاريخ   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
الى  حقسم  درهم   111.111 حبلغ 
درهم   111 فئة  حن  حصة   1111
للواحدة حوزعة على الشريك الوحيد  

 :
حصة   1111 اليوسفي  حممد 

بمبلغ 111.111 درهم. 
فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  حن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 
سنة حا عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ حن 

31 ديسمبر.
الشركة  بتسيير  يقو2   : التسيير 
حممد  السيد  حمدودة  غير  وملدة 

اليوسفي.
التوقيع  حق  اسناد   : االحضاء 

السيد حممد اليوسفي.
5 % لتكوين  األرباح : يتم اقت0اع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  والصافي  قانونيا 
جديد  حن  حرحل  حبلغ  او  احتياطا 

برحته اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يوليو   19 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111984.
للخالصة والتذكير 
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ROSE AND ROSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها 111.111 درهم

حقرها االجتماعي : رقم 384 بلوك 3 

حي الحرش أيت حلول

RC 26541 إنزكان

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بإنزكان 

في 28 يونيو 2122 تم تأسيس شركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  ذات  الوحيد  الشريك 

اآلتية :

ROSE AND ROSE : التسمية

الهدف :

 Aménagement des espaces

Verts

املقر االجتماعي : رقم 384 بلوك 3 

حي الحرش أيت حلول.

املدة : 99 سنة ابتداء حن تأسيس 

الشركة.

درهم   111.111  : الرأسمال 

حقسم إلى 1111 حصة حن فئة 111 

درهم.

حن تبتدئ   : االجتماعية   السنة 

11 يناير إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.

بمقت�ضى الفصل 15 حن القانون 

األسا�ضي للشركة تم تعيين السيد بن 

بابا عبد هللا كمسير للشركة ملدة غير 

حمدودة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بإنزكان يو2 19يوليو 2122 تمت رقم 

.1391

307 P
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 DAVLATI
SARL

ICE : 003113996000059
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بمقت�ضى عقد عرفي حمرر بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   2122 يوليو   18
حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE DAVLATI Sarl : التسمية

: حجموعة أ زنقة  املقر االجتماعي 
12 حمل 16 حي الحرش ايت حلول. 

الضيعات  تسيير   : الهدف 
الفالحية.

 111.111  : اإلجتماعي  الرأسمال 
درهم.

الدوالتي عادل   :  التسيير 
.FRANZ-DAVID GUILLEBEAU و

املدة : 99 سنة.
حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

31 ديسمبر.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 1419 رقم  تمت  بانزكان  التجاري 
رقم السجل   2122 يوليو   25 بتاريخ 

التجاري 26563.
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STE D.K.S TRANS
 SRAL AU

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضي 
باكادير تم تأسيس   2122 يوليو   15
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :
 STE D.K.S TRANS  : التسمية 

 SRAL AU
بلوك   154 رقم   : املقر االجتماعي 

آسا حي تاحديد الداخلة اكادير.
 TRANSPORT DE  : الهدف 
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE d’AUTRUI
املدة : 99 سنة.

درهم   111.111  : الرأسمال 
فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم لكل واحدة. 

111% أي 1111 حصة اجتماعية 
لفائدة أيوب دوحسكا. 

تم تعيين السيد أيوب   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  دوحسكا 

حمدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
ياكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  تمت   2122 يوليو   25 بتاريخ 
رقم  التجاري  والسجل   112331

.52145
309 P

Cabinet IDJAMAA CONSEILS
 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

 BERBER BELDI CAMP
 SARL

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
والذي   2122 يوليو   11 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

حسؤولية حمدودة حميزاتها كالتالي : 
 BERBER BELDI : االسم التجاري

.CAMP SARL
حسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

حمدودة.
الرأسمال : 111.111 درهم.

حيث يتوفر :
 BESSET RENAUD JEAN السيد

على 511 حصة.
 LAY STEPHANIE السيدة 

MARIE على 511 حصة.
الهدف :

نزل.
حنعش سياحي.

العنوان : ادرازان جماعة احسوان 
- عمالة أكادير اداوتنان.

فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.

تسير حن طرف السيد   : التسيير 
والسيدة   BESSET RENAUD JEAN

.LAY STEPHANIE MARIE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2122 يوليو   25 التجارية بأكادير في 

تمت الرقم الترتيبي 112411.
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SOFABA
 SARL

تأسيس شركة
بتاريــخ عرفي  عـقــد   بمقتــ�ضى 
16/15/2122 تأسســت شــــركــة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
 SOFABA SARL: التسمية

الهـدف : هدف الشركة في املغرب 
كما هو في الخارج هو :

املنزلية  للتجهيزات  بالجملة  البيع 
وأدوات االتصال والتواصل. 

وتسويق  وبيع  عاحة  خدحات 
أدوات املكتب.

القرية   : االجتماعي  املقر 
النموذجية 2 طاطا.

درهــم   111.111  : الرأسمال 
 111 بمبلغ  حصة   1111 حقسمة 

درهم للحصة حوزعة كالتالي :
 1111 الكريمي  هللا  عبد  السيد 

حصة.
السيد  طرف  حن  الشركة  تسيير 

عبد هللا الكريمي.
التجاري  بالسجــــل  التسجيل  تــــم 
بتاريــــخ  بــ0اطا  االبتدائية  باملحكمة 
2122/15/16 تمت رقم 162/2122.
311 P

CHAHIR FISH
تأسيس شركة

حارس   12 عرفي  عقد  بمقت�ضى 
2122، تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية :
CHAHIR FISH : التسمية

II : شارع الحسن  املقر االجتماعي 
حي املسيرة طان0ان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

السمك  بيع   : االجتماعي  الهدف 
بالجملة والتقسيط. 

املدة : 99 سنة 
درهم   111.111  : املال  الرأس 
اجتماعية  حصة   1111 إلى  حقسم 
111 درهم للواحدة حملوكة  حن فئة 

كاحلة حن طرف : 

 1111  : رضوان  شهير  السيد 
حصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه حي  السيد شهير رضوان، 
 3 طابق   12 رقم   61 عمارة  املسيرة 

ح.2 الدار البيضاء.
التسيير : السيد شهير رضوان. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 132 االبتدائية ب0ان0ان تمت رقم 
تمت التجاري  بالسجل   والتقييد 

رقم : 7157 بتاريخ 18 يوليو 2122.
312 P

SOCIETE MAMDOUH
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social est fixé à : AVENUE

 HASSAN II RESIDANCE
 CHAHID 2 EME ETAGE APPART

NR 04 GUELMIM
ICE : 003121618000002

تـــأسيــس شركة
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يوليو 2122، تم تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية 

:
التسمية : شركة حمدوح. 

الحسن  شارع   : االجتماعي  املقر 
الثاني  ال0ابق  شهيد  إقاحة  الثاني 

شقة رقم 14.
درهم   111.111  : الرأسمـــــــــــــال 
حصة حن فئة   1.111 حقسمة على 

111 درهم.
الهـــــدف : التصدير واالستراد.

الشــــــــــــــركاء :
الشريف  حممد  حممد  حمدوح 

511 حصة.
رشيدة ابهوش 511 حصة.

حممد  حمدوح   : القانوني  املسير 
حممد الشريف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بكلميم بتاريخ 2122 يوليو 

25 تمت الرقم 2122/392.
313 P
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TEXA EXPRESS
RC : 26571 / INEZGANE

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة 

تأسيس  تم  بمقت�ضى عقد عرفي 
شركة ذات حسؤولية حمدودة بتاريخ 

23 يونيو 2122 حواصفاتها كالتالي :
TEXA EXPRESS : التسمية

العا2  النقل   : االجتماعي  الهدف 
للبضائع وطنيا ودوليا لحساب الغير.

اكدال  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
رقم 921 ايت حلول.
املدة : 99 سنة.

 21.111  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة   211 إلى  حقسمة  درهم 
درهم للسهم   111 اجتماعية بقيمة 

حقسمة كالتالي :
السيد حنير بلفقير 111 حصة.

 111 ادعدي  الحسين  السيد 
حصة.

الحسين  السيد  تعيين   : التسيير 
ادعدي والسيد حنير بلفقير كمسيرين 

للشركة.
حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
الفصل  حقسمة حسب   : األرباح 

28 حن قانون الشركة.
إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 
تمت  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم1427 يو2 2122 يوليو 26.
314 P

STE GOLDEN MUG
SARL AU

يو2  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
12 /19/ 2121 تم إنشاء شركة ذات 

الخصائص التالية :
 STE GOLDEN MUG  : التسمية 

SARL AU
الهدف : حقهى. 

2 حي الفتح  بلوك   78 : رقم  املقر 
ايت حلول.

درهم   111.111  : الرأسمال 
حقسمة كاآلتي :

 1111  : الزاويت  احمد  السيد 
حصة )111 درهم للحصة(.

التسيير : السيد احمد الزاويت.
اإليداع القانوني وضع في املحكمة 
يونيو   29 يو2  انزكان  ب  االبتدائية 
السجل   1273 رقم  تمت   2122

التجاري : 2643.
315 P

STE CLAIR OPTIQUE SOUSS
SARL

يو2  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركة  إنشاء  تم   2122 يونيو     29

ذات الخصائص التالية :
 STE CLAIR OPTIQUE : التسمية

SOUSS SARL
الهدف : بيع اطارات النظارات.

18 رقم  املستشفى  حي   :  املقر 
ايت حلول.

درهم   111.111  : الرأسمال 
حقسمة كاآلتي :

511 حصة   : السيدة دنيا حوزال 
)111 درهم للحصة(.

 511  : الدهيبي  فيصل  السيد 
حصة )111 درهم للحصة(.

التسيير : السيد فيصل الدهيبي.
اإليداع القانوني وضع في املحكمة 
يوليو   25 يو2  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1424.
السجل التجاري : 26567.

316 P

TWEADUP
SARL AU 

تأسيس الشركة
بمقتضـى تسجيل العقد العرفي في 

23 يونيو 2122، تقرر حا يلي :
 TWEADUP الشركة  تأسيس 
وحقرها   111.111 رأسمالها  ش.2.2 
الدخلة  الفارابي  بشارع  االجتماعي 
7 سجلها  اكادير ال0ابق الثاني عمارة 

التجاري 52149.
حكتب   : االجتماعي  الهدف 
الدوارات   - التواصل   - الدراسات 

التكوينية.

حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل التجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبتدئ حن تاريخ التسجيل.

التسيير : سعد بولهدى.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

 2122 يوليو   22 التجارية بأكادير في 

تمت رقم 2582.

317 P

 STE FRESH VEGETABLES

FRUITS MORROCCO
 SARL

شركة فريش فيجيتابل فروي 

حوروكو ش.2.2

تأسيس شركة
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   11/14/2122

ذات املميزات التالية :

التسمية : شركة فريش فيجيتابل 

فروي حوروكو ش.2.2.

الفالحة،   : االجتماعي  الهدف 

استراد وتصدير الفواكه والخضر.

شركة  لدى  توطين   : العنوان 

شارع   12 دوحيسيلياسيو اكادير رقم 

11 بلوك ب حي العرب ايت حلول.

املدة : 99 سنة.

درهم   111.111  : الرأسمال 

فئة  حن  حصة   1111 إلى  حقسمة 

111 درهم.

السنة االجتماعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

العربي الكلوي ملدة غير حمدودة. 

اإليداع  تم   : التجاري  السجل 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يوليو   21 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1399.

318 P

STE FIZA AGRISER
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

طبقا للعقد العرفي املؤرخ يو2 13 
2122 تم تأسيس شركة تمت  يوليو 
 Ste FIZA AGRISER SARL  : اسم 

AU تممل املواصفات التالية :
األهداف :

الخدحات الفالحية.
درهم   51.111  : رأسمال الشركة 

في حلك السيد الحسين الفزاري.
املقر االجتماعي : جي الجردة بلدية 

اولوز تارودانت.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 
باملحكمة االبتدائية بتارودانت تمت 
 2122 يوليو   26 بتاريخ   474 رقم 
لنفس  التجاري  بالسجل  وسجلت 
 : املحكمة وبنفس التاريخ تمت رقم 

.8879
319 P

STE TASS. DIVERS SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

يو2  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
تأسيس شركة  تم   2122 يوليو   21
 Ste TASS. DIVERS  : اسم  تمت 
تممل   SERVICES SARL AU

املواصفات التالية :
األهداف : تمويل االحوال. 

رأسمال الشركة : 111.111 درهم 
في حلك السيد حاحيد ايت برايم.

اساكي  حركز   : االجتماعي  املقر 
جماعة اساكي تارودانت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 
باملحكمة االبتدائية بتارودانت تمت 
 2122 يوليو   26 بتاريخ   473 رقم 
لنفس  التجاري  بالسجل  وسجلت 
 : املحكمة وبنفس التاريخ تمت رقم 

.8877
320 P
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BINIC MAROC
العنوان : تغازوت املركز جماعة 

تغازوت نواحي أكادير

بالتأسيس
بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 

القانون  تم وضع   ،2122 يوليو   22

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�ضي 

التالية :

 BINIC  : القانونية  التسمية 

.MAROC

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

املركز  تغازوت   : االجتماعي  املقر 

جماعة تغازوت نواحي أكادير.

نزل واإليواء   : الغرض االجتماعي 

الرياضة  حعدات  تأجير  السياحي. 

بالتنشيط  عالقة  لها  والتي  املائية 

السياحي.  النقل  وسيط  السياحي. 

التجارة. االستيراد والتصدير.

املعاحالت  جميع  عاحة  وبصفة 

واملبادالت التجارية التي حن شأنها أن 

تنمي وتوسع حن نشاط الشركة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

وحمررة  حدفوعة  درهم   111.111

حصة   1111 إلى  وحقسمة  بالكاحل 

111 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

الشريك  لفائدة  كلها  الواحدة، 

الوحيد السيد حمند ابراي.

تم تعيين السيد حمند   : التسيير 

ابراي حسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

حمدودة.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكمة التجارية بأكادير.

حن  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر حن   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

األرباح : تخصم خمسة باملائة حن 

القانوني  االحتياط  لتأسيس  األرباح 

والباقي يوضع تمت تصرف الجمعية 

العموحية للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت   2122 يوليو   26 بأكادير بتاريخ 
بالسجل  واملسجلة   .112423 الرقم 

التجاري التمليلي رقم 52167.
للنشر والبيان

املسير

321 P

FAST TRAVAUX SOUSS
SARL A.U 

بمقت�ضى القرار حن طرف الشريك 
 FAST TRAVAUX للشركة  الوحيد 
رأسمالها   SOUSS SARL A.U
االجتماعي  باملقر  املنعقد   111.111
2122 يوليو   15 بتاريخ   للشركة 

قرر حا يلي :
 15 كراج ب بلوك   : حقر الشركة 

بميرة الحين ايت حلول.
 111.111  : في  حدد  املال  رأس 
1111 حصة حن  درهم حقسوحة إلى 
وحوزعة  الواحدة  درهم   111 فئة 

كالتالي :
حرضا رشيد 1111 حصة. 

املوضوع : حن أهداف الشركة :
أعمال حختلفة.

أن  العا2  الجمع  قرر   : التسيير 
 FAST TRAVAUX SOUSS شركة 
SARL - A.U سيسرها السيد حرضا 

رشيد ملدة غير حمدودة.
حن  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
انزكان  بمدينة  االبتدائية  املحكمة 
رقم  تمت   2122 يوليو   26 بتاريخ 

1429 السجل التجاري رقم 26573
322 P

 IDNORSERVICE
RC : 8873

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  وضع  تم   2122 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 
املحدودة تممل الخصائص التالية :

IDNORSERVICE : الـتـسـميـــــــــــــــة
الشركة ذات املسؤولية   : الشكل 

املحدودة.
األحوال/  تمويل   : الـمـوضـــــوع 
الوساطة املالية والخدحات املتعددة 

/ األشغال املختلفة والبناء.
شارع حممد   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

الخاحس أوالد تايمة. 
حــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 111.111  : الشركـــة  رأسمـــال 
درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيدة نورة ح0يع.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
كتابة الضبط باملحكمة اإلبتدائية ب 
 21 بتاريخ   465 تارودانت تمت رقم 
يوليو 2122 رقم سجلها التجاري هو 

.8873 :
323 P

HAYAT SUD
SARL AU

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social : N°03 RUE 20 HAY

IBN ROCHD GUELMIM
ICE : 003009786000050

تـــأسيــس
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تأسيس شركة ذات   2122 يوليو 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسوؤلية 

باملميزات التالية :
 HAYAT SUD : التسمية

الزنقة   13 رقم   : املقر االجتماعي 
21 حي ابن رشد كلميم.

درهم   111.111  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  حن  حصة   1111 على  حقسمة 

111 درهم.
األدوات  في  حقاول   : الهـــــــــــــــــدف 
وخدحات  االستشارة   // املكتبية 
التسيير // حقاول في أشغال حختلفة 

وأشغال البناء .
املسير القانوني : حممد شياهو. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2122 تمت رقم 288/2122.
324 P

 AUTO DRIVER AIT 

MELLOUL
SARL au

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   15/15/2122

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية : 

 AUTO DRIVER AIT  : االسم 

MELLOUL SARL au
 111.111  : املجموعة  رأسمال   

درهم.

التسيير : سعيد ابناو.
االول  ال0ابق   : االجتماعي  املقر 

رقم 95 الهدى ايت حلول.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 1278 رقم  تمت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 2122 يونيو 31.

325 P

STE SAMOFRESH
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة ذات   2122 يوليو 

املسؤولية املحدودة حن شريك وحيد 

املميزات التالية :

 STE SAMOFRESH  : التسمية 

SARL A.U

املقر االجتماعي : الرقم 45 حكرر، 
زنقة 4، حي عين الرحمة، طان0ان.

درهم   111.111  : الرأسمال 

فئة  حن  حصة   1111 على  حقسمة 

111 درهم.

الهدف : التجارة في األسماك.

االستيراد والتصدير. 

عبد  حممد   : الوحيد  الشريك 

الصمد اكدالي، حغربي، حزداد بتاريخ 

رقم  ب.ت.و  بتزنيت،   1988/13/14

.JK4841
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فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسير الشركة حاليا حن  التسيير 

طرف :

السيد حممد عبد الصمد اكدالي 

ملدة غير حمددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 

يوليو   26 االبتدائية ب0ان0ان بتاريخ 

2122 تمت رقم 7159.

326 P

شركة سويدن برودرس
(STE SWEDEN BROTHERS(

رأسمالها 111.111 درهم

حقرها االجتماعي : شارع الحسن 

الثاني.ال0ابق االول رقم 29 عمارة 

اليزيد – اكادير

تأسيـــس شركـــــــة
حؤرخ  عرفي  حمضر  بمقت�ضى 

تأسيس  تم   2122 يوليو   21 بتاريخ 

الشركة التالية :

 STE SWEDEN( التسمية : شركة

 - برودرز  سويدن   ،)BROTHERS

ش.2. 2.

التجارة   – وشراء  بيع   : الهـدف 

والبضائع  املواد  لجميع  والتوزيع 

املختلفة وحـا شابه.

الحسن  شارع   : االجتماعي  املقر 

عمارة   29 رقم  االول  ال0ابق  الثاني 

اليزيد – اكادير.

 111.111 رأسمالها :حدد في حبلغ 

إجتماعية  حصة   111 إلى  حقسم 

بقيمة 111 درهم للواحدة :

السيد الزهيري حهند سمير عوده 

25 حصة اجتماعية.

 25 هيتم  سالم  سالم  السيد 

حصة اجتماعية.

عوده  سمير  اثير  الزهيري  السيد 

25 حصة اجتماعية.

 25 اهنييدي  زاحل  كاظم  السيد 

حصة اجتماعية.

التسيير عهد ملن حضر حن السيد 

ين الزهيري حهند سمير عوده كمسير 

كمسير  هيتم  سالم  سالم  والسيد 

ثاني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية تمت 

رقم 112429/2122 بتاريخ 27 يوليو 

2122، س– ت :52173.
عن املسير

327 P

RI BEL

ش.2.2 ش.و

رأسمالها : 81.111 درهم

املقر االجتماعي : حي الرازي أ 29 

حكرر جرادة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

 21 يونيو 2122، تقرر تأسيس شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد بالخصائص اآلتية :

التسمية : RI BEL ش.2.2 ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

: حي الرازي أ 29  املقر االجتماعي 

حكرر جرادة.

أشغال البناء   : الهدف االجتماعي 

وأشغال حختلفة.

املتاجرة.

في  حمدد   : االجتماعي  الرأسمال 

حبلغ 81.111 درهم.

تم تعيين السيد حممد   : التسيير 

 FH 43991 رقم  ب.ت.و  بلعيدي 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

حمدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 

 39665 رقم  تمت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ 13 يوليو 2122.
املسير

328 P

AZIKI.COM الشركة
ش 2 2

حقرها الرئي�ضي : رقم 268 الحرفيين 
الحي الصناعي ايت حلول

االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 18 يونيو 2122 حا يلي 

:
الحل املسبق للشركة. 

تعيين السيد ازيكي حممد حكلفا 
بالتصفية.

تمديد حقر الشركة املذكور أعاله 
حقرا لتصفية الشركة.

ولقد تم اإليداع القانوني بمكتب 
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان 
رقم  تمت   2122 يونيو   23 بتاريخ 

.1228
329 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE ARTIS KEY
فسخ الشركة حسبقا

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�ضى   -  1
العا2 غير العادي يو2 21 يوليو 2122 
حا   «ARTIS KEY« شركة  قرر شركاء 

يلي :
- فسخ الشركة حسبقا. 

- تعيين السيد أيت حبارك الحسن 
حصفي للشركة.

دوار   : تمديد حقر التصفية ب   -
الزاوية جماعة وقيادة حاسة شتوكة 

أيت باها.
 2 - تـم اإليـداع الـقـانوني باملحكمة 
رقم  تمـت  بانزكان  االبتدائية 
1426/2122 بتاريخ 25 يوليو 2122. 

االقت0اف والبيان
احمد زهور

330 P

 AMHH IMPORT & EXPORT 
ش.2.2

السجل التجاري رقم 18115 انزكان
الجمع  حمضر  على  بناء 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العا2 

21/19/2121 تقرر حا يلي :

ذحة  وإبراء  التصفية  حن  االنتهاء 

املصفي.

اإلزالة النهائية للشركة بعد انتهاء 

التصفية.

وقد تم االيداع القانوني بمكتب 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان 

رقم  تمت   2122 يونيو   29 بتاريخ 

.1266

331 P

BISMAX شركة
ش.2.2

رأسمالها 111.111 درهم

 LOCAL 01 N°70 : حقرها االجتماعي

 RUE 924 CITE SALAM AGADIR

إنهاء تصفية الشركة
1 - بـمـوجـب الجمع العا2 املنعقد 

االتفاق  تم   27 يونيو   2122 بـتـاريـخ 

على حا يلي :

املصادقة على عمليات التصفية.

املصادقة على جدول الحسابات 

املندرجة في حا بعد تصفية الشركة.

للسيدة  النهائية  التبرئة  تخويل 

املسؤولة عن التصفية.

إنهاء تصفية الشركة.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

بأكادير تمت رقم 111988 بتاريخ 21 

يوليو 2122.
حن اجل النسخة والبيان

332 P

شركة حسابات تغزوت
ش.ت

اإلستثنائي  العا2  بالجمع  تقرر 

بتاريخ 11 يوليو 2122 حا يلي :

الحل النهائي للشركة.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط للممكمة 

يوليو   11 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1298/2122.

333 P
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 STE FAOUZI.M IMPORT

EXPORT

SARL AU

إعـــالن قانــوني

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضي 

ببيوݣرى   27/14/2122 بتاريخ 

االستثنائية  العاحة  الجمعية  قررت 

 STE FAOUZI.M IMPORT لشركة 

EXPORT SARL AU حايلي : 

إغالق وتصفية كاحلة للشركة.

تفريغ اإلدارة إلى املصفي.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 

 2122 21 يوليو  االبتدائية انزكان في 

تمت رقم 1396.

334 P

Ste INFIRMERIE ZOUAIHAR

 SARL 

العنوان : حي رابمة رقم 34 شارع 

حممد الخاحس أوالد التايمة.

السجل التجاري رقم : 5865

تغييرات قانونية

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

حمضر  وضع  تم   21/11/2122

يممل  االستثنائي  العا2  الجمع 

الخصائص التالية :

حن تاريخ  تصفية الشركة ابتداء 

 . 21/11/2122

تعيين املصفي : السيد عبد الكبير 

أزويهر.

حقر التصفية : حي رابمة رقم 34 

شارع حممد الخاحس أوالد التايمة.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

 96  : بتارودانت تمت الرقم الترتيبي 

بتاريخ 19/12/2122.

335 P

STE HA-AH
SNC

شركة تضاحنية في طورالتصفية

رأسمالها حائة ألف درهم )111.111 

(DHS

حقرها االجتماعي : رقم116حي 

الرجاء في هللا بلوك د زنقة 15 كلميم

استثنائي  عا2  جمع  بمقت�ضى 

حؤرخ في14 يوليو 2121 تقرر بإجماع 

الشركاء حا يلي :

الفسخ املسبق للشركة.

حممد  شويعار  السيد  تعيين 

التعريف  لب0اقة  حاحل  الحسن، 

JA118911 كمسؤول   : الوطنية رقم 

عن التصفية.

بمقر  التصفية  حقر  تمديد 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  لكلميم  االبتدائية 

أغس0س 2121 تمت رقم 285.

336 P

NAJAH MULTI SERVICE
SARL

 شركة نــــجـــــــاح حـــــيـــلـــتــي ســــيــرفــيـــس 

ش.2.2

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

ســـيـرفــيــس  حــــيـــلـــتــي  نــــجــــاح  لشركة 

2122 وبعد  يونيو   23 ش.2.2 بتاريخ 

تقرر  املحضر،  وقراءة  االستماع 

حا يلي :

أ - الحل املسبق للشركة.

خاليد  حلكي  السيد  تعيين   - ب 

كمصفي للشركة.

في  التصفية  حقر  تمديد   - ج 

 - االول  شارع حسن  التالي  العنوان 

رقم 162 حكرر - انزكان.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

2122 تمت  18 يوليو  بانزكان بتاريخ 

رقم 1372/2122.
الخالصة والتذكير

337 P

MOKOUAL CARS

SARL

شركة حـــكــــوال كــــــــــار ش.2.2

السجل التجاري 14831

التصفية النهائية للشركة
لشركة  استثنائي  عقد  بمقت�ضى 

حـــكــــوال كــــــــــار ش.2.2 بتاريخ 23 يونيو 

وبعد االستماع وقراءة العقد   2122

تقرر حا يلي :

بتاريخ  استثنائي  عقد  بمقت�ضى 

الشريك  بأكادير   2122 يونيو   23

 MOKOUAL CARS الوحيد لشركة 

 16 SARL، حقرها السابق حمل رقم 

سيكتور أش 78 حي الهدى أكادير قرر 

التصفية النهائية للشركة وتش0يب 

رقم السجل التجاري . 

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تمت   2122 يوليو   21 باكادير بتاريخ 

رقم 111993.
الخالصة والتذكير

338 P

STE UNIVERSAL ANZI

 SARL AU

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

 STE UNIVERSAL ANZI لشركة 

يونيو   24 املنعقد بتاريخ   SARL AU

2122 شركة حمدودة املسؤولية ذات 

 111.111 الشريك الوحيد رأسمالها 

 24 رقم   : االجتماعي  حقرها  درهم، 

درب اعمان تيزنيت. قرر حا يلي : 

التصفية املسبقة للشركة.

ح0اع  رضوان  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

 إلغاء عقد الشركة.

باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 

 231 رقم  تمت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتاريخ 2122 يوليو 22.

339 P

 WATER SAVE IRRIGATION
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 11.111 1 درھم

حل الشركة
القرارات  حمضر  بمقت�ضى 
بتاريخ  الصادرة  االستثنائية 
املساهمون  قرر   ،31/12/2212

حا يلي :
للشركة  لألوان  سابق  حل 

وتصفيتها.
حزوار  رضوان  السيد  تعيين 
حقر  وتمديد  للشركة  كمصف 
 : التصفية باملقر االجتماعي للشركة 

بدوار عباد عين شيكاج صفرو.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بصفرو بتاريخ 11 فبراير 2212 تمت 

رقم 52/2122.
340 P

STE IMIN TARGA
SARL

رأسمال الشركـة : 111.111 درهم 
حقسمة إلى 1111 حصة حن فئة 

111 درهم للحصة الواحدة 
 E املقر االجتماعي : إقاحة إفران بلوك

رقم 245 شارع املقاوحة أكادير -
بيع حصص

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
يونيو 2122 تم االتفاق على حا يلي

تم بيع 511 حصة حملوكة للسيد 
الحسين  السيد  لفائدة  احلو  بالل 
الشركة  رأسمال  ليصبح  كفاس 

كالتالي :
 511  : كفاس  الحسين  السيد 

حصة.
السيد بالل احلو : 511 حصة.

األسا�ضي  القانون  تعديل  تم 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تمت   2122 يونيو   28 ألكادير بتاريخ 

رقم 111481.
341 P
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B2 NEGOCE 
بواركان اكادير عند رقم 39 دوار 

العيساوي

العادي  غير  العا2  الجمع  خالل 

املنعقد يو2 12 يوليو 2122 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية : 

1 - تفويت الحصص :

تم تفويت الحصص كما يلي :

 511 سعيد  باها  السيد  تفويت 

حصة التي يملكها حن الشركة لصالح 

السيد باها عبد هللا.

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي :

 1111  : هللا  عبد  باها  السيد   -

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 111995.

342 P

STE AGA BUSINESS
 SARL AU

Au Capital de 100.000 dhs

ICE 003014804000073

RC 5169 

تعديل 
بمقت�ضي حمضر الجمع العا2 غير 

العادي بتاريخ 29 يونيو 2122، وافق 

التعديل  على  للشركة  العا2  الجمع 

التالي :

 111 حصة حن فئة   1111 بيع   -

درهم حن طرف السيدة رشدي احيمة 

لفائدة السيد احين العزوزي .

استقالة السيدة رشدي احيمة   -

السيد  وتعيين  الشركة  حسيرة 

العزوزي احين حسيرا جديدا للشركة 

ملدة غير حمدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   19 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2122 تمت رقم 221/2122.

343 P

 BATNA EXPERT

TRANSPORT
ش.2.2

تعديل
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ  واملسجل   14 يوليو   2122

2122 يوليو 16 بإنزكان، تقرر حا يلي :

حصص  بيع  على  املصادقة   

411 حصة للسيد  السيد فؤاد ب0نا 

حراد ب0نا.

تميين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  ألنزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1421. 

344 P

األستاذ عبد هللا اوغزيف

حوثق 

شارع الجيش امللكي املنزه 5 حكرر ال0ابق 3 رقم 

317 اكادير

الهاتف : 15.31.84.51.28 أو 1528-84-51-32

notaireourhzif@yahoo.fr : البريد االلكتروني

 DOMAINE OMAR شركة

MOUNIR
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمال : 41.111.111 درهم

بضيعة  الكائن  االجتماعي  حقرها 

جماعة  حمو  ايت  دوار  اكرنتكانت 

وادي الصفاء اقليم اشتوكة ايت باها

تفويت كافة الحصص االجتماعية 

حن طرف السيد رضوان حنير والتي 

 DOMAINE« شركة  في  يمتلكها 

ذات  شركة   «OMAR MOUNIR

وحيد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

لفائدة :

 PILPEL« املسماة  -الشركة 

حسؤولية  ذات  شركة   «AGADIR

حمدودة بشريك وحيد

HAZUT DAVIDو السيد

حنير  رضوان  السيد  -استقالة 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

حسيرا  حنصبه  حن   IB26556 رقم 

وحيدا للشركة حع ابراء ذحته.

 HAZUT DAVID السيد  تعيين 

 MAURICE BENYOUNES والسيد 

حمدودة  غير  ملدة  للشركة  حسيرين 

وتلتز2 الشركة بإحضاء احدهما.

تميين الشركة.

- وبالتالي فان شركاء الشركة هم :

 PILPEL« املسماة  -الشركة 

حصة   399999 بنسبة   «AGADIR

اجتماعية.

بنسبة   HAZUT DAVID -السيد 

11 حصة اجتماعية.

وبالتالي فان فقرة رأسمال الشركة 

حن القانون األسا�ضي سيكون حعدال 

كاآلتي :

في  حمدد  الشركة  راسمال 

الى  حقسم  درهم   41.111.111

 111 حصة اجتماعية ب   411.111

درهم لكل حصة حقسمة كاالتي :

 PILPEL« املسماة  الشركة 

حصة   399999 بنسبة   «AGADIR

اجتماعية.

HAZUT DAVID بنسبة  - السيد 

1 حصة اجتماعية.

حصة   411.111  : املجموع 

اجتماعية.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

 »DOMAINE OMAR MOUNIR

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  حن 

ذات  شركة  الى  وحيد  بشريك 

حسؤولية حمدودة.

- تميين القانون األسا�ضي لشركة 

.DOMAINE OMAR MOUNIR

االجتماعية  الحصص  رهن   -

حنع  حع  حنير  رضوان  السيد  لفائدة 

تفويتها.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

النزكان  االبتداية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2122 يونيو   17 بتاريخ 

.1169
حستــــخـــلــــص حن أجــــل اإلشهار

األستاذ عبد هللا اوغزيف

حوثق

345 P

F.C.M.SERVICES
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 11.111 درهم

املقر االجتماعي : عمارة افران 3, 
ال0ابق الخاحس, شارع الحسن 

الثاني- اكادير 
تعديل

 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
اتخاذ  تم  باكادير   2121 نوفمبر 

القرارات التالية :
تفويت   : الحصص  تفويت 
لجميع  حولود  اضرضور  السيد 
الحصص التي كان يملكها في شركة 
 111 بقيمة   «F.C.M.SERVICES»
درهم للحصة الواحدة لصالح السيد 

ابعود حممد. 
استقالة السيد   : استقالة املسير 
اضرضور حولود حن حنصبه كمسير 

للشركة.
تعيين  تم   : جديد  حسير  تعيين   
جديدا  حسيرا  أبعود  حممد  السيد 

للشركة وذلك ملدة غير حمدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع   
باكادير  التجارية  باملحكمة  التجاري 
رقم  تمت   2122 يونيو   24 بتاريخ 

.111449
346 P

شركة املطاحن الكبرى لتيزنيت
 ش.2

املقر االجتماعي كلم 1 طريق تفراوت 
–تيزنيت-

تجديد أعضاء املجلس اإلداري 
تفويت األسهم 

تميين القانون األسا�ضي للشركة
 2122 يونيو   25 بتاريخ 
العادية العاحة  الجمعية   قررت 
شركة  ملساهمي  واالستثنائية   
شركة  لتيزنيت  الكبرى  امل0احن 
حجهولة االسم رأسمالها ستة وأربعون 
حليون درهم وحقرها االجتماعي كلم 
حقيدة  بتيزنيت  تفراوت  طريق   1
 25/1 عدد  تمت  التجاري  بالسجل 
حا  بتيزنيت  االبتدائية  لدى املحكمة 

يلي :
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1 - تعيين أعضاء املجلس اإلداري 

في  املقبلة  سنوات  لست  الجدد 

 . فقيه  بن  أحميدا  السادة  شخص 

ودالك  بيشا  والحسين  حما  لحسن 

إلى غاية املصادقة على حسابات سنة 

.2127

2 - املصادقة على تفويت األسهم 

باالراثة لفائدة ورثة املرحو2 إبراهيم 

ادحلي.

األسا�ضي  القانون  تميين   -  3

للشركة.
قرر   2122 يونيو   25 وبتاريخ 

أعضاء املجلس اإلداري تعيين السيد 

للمجلس  رئيسا  فقيه  بن  أحميدا 

اإلداري للشركة والسيد لحسن حما 

والسيد  حنتدبا  حسيرا  للرئيس  نائبا 

الحسين بيشا حسيرا.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية لتيزنيت 

تمت عدد 231/2122 و232/2122 

بتاريخ 21 يوليو 2122.

حلخص قصد النشر

347 P

GRO FRUIT
إعــــالن عن تعــــديــــل

بتاريخ  حمرر  حمضر  بمقت�ضى 

العا2  الجمع  قرر   2122 يونيو   14

 »GRO FRUIT« لشركة  االستثنائي 

حا يلي :

511 حصة على الشكل  تفويت   -

التالي :

)331 حصة(  السيد سعيد أيفار 

 171( أيفار  احمد  السيد  لفائدة 

 161( حميدي  عمر  والسيد  حصة( 

حصة(. 

بوعشرة  حص0فى  السيد 

عمر  السيد  لفائدة  حصة(   171(

حميدي)171 حصة(.

على السيد سعيد أيفار  اإلبقاء   -

حسيرا للشركة ملدة غير حمدودة.

اعتماد التوقيع املشترك السيد   -

حميدي  عمر  والسيد  أيفار  سعيد 

للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى كتابة   -

اكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 : تمت رقم   2122 يوليو   14 بتاريخ 

.111751

348 P

 Société GAMLEN

CONSTRUCTION
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية

رأسمالها 111.111 درهم

املقر االجتماعي : حركز سيدي وعزيز 

أوالد برحيل عمالة تارودانت

الجماعي  القرار  بمقت�ضى   -  1

استثنائي  عا2  جمع  بمثابة  املعتبر 

 2122 يونيو   28 بتاريخ  للشركاء 

 GAMLEN« شركة  شركاء  قرر 

 CONSTRUCTION» SARL AU

درهم،   111.111 رأسمالها   ش.2.2 

 حا يلي :

السال2  عبد  حن  األسهم  نقل 

الرحيم  عبد  السيد  إلى  الدوباللي 

التوزاني.

السال2  عبد  السيد  استقالة   -

التعريف  لب0اقة  الحاحل  الدوباللي 

والقاطن   JC117191 رقم  الوطنية 

بمركز سيدي وعزيز إقليم تارودانت.

عبد  للسيد  الفردي  التوقيع   _

لب0اقة  الحاحل  التوزاني  الرحيم 

 JC525498 رقم  الوطنية  التعريف 
والساكن بدوار ادعمر اعلي اسكاون 

الوحيد  املسير  واعتباره  تارودانت 

للشركة.

و17   16 وقد تم تعديل الفصول 

و12 و15 حن القانون األسا�ضي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع   -  2

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتارودانت 21 يوليو 2122 تمت رقم 

.464
حختصر لغاية النشر

حقت0ف حن أجل اإلشهار

349 P

 STE LEVEL NET
SARL

 N° 551 BLOC –A- AL WIFAQ 
BENSERGAO AGADIR

بتاريخ  املنعقد  حمضر  بمقت�ضى 
11 يوليو 2122 تقرر حا يلي :

جميع  حمدان  عماد  السيد  باع 
حصة(   1111( الشركة  في  حصته 

لفائدة السيد حنعزل هشا2.
استقالة السيد عماد حمدان حن 

حهاحه كمسير للشركة.
تعيين السيد حنعزل هشا2 حسيرا 
غير  ملدة  وذلك  للشركة  وحوقعا 

حمدودة.
باملحكمة  القانوني  االداع  تم 
 112417 التجارية باكادير تمت رقم 

.بتاريخ 26 يوليو 2122.
350 P

 MOBADARA IMMOBILIER
 MAROC

 شركة حبادرة احوبيلي حروك
تفويت حصص- التسير والتوقيع 

اإلجتماعي
ICE : 001980340000033

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
يونيو   7 بتاريخ  ألشركاء  اإلستتنائي 
الشركة املسماة  قرر الشركاء   2122
 MOBADARA IMMOBILIER»
املسؤولية  ذات  شركة   «MAROC
املحدودة، رأسمالها 111.111 درهم، 

حا يلي :
حوالي  السيد   : حصص  تفويت 
حصة   511 احمد اكناو قرر تفويت 
الى السيد حوالي اسماعيل الحرائري 

حن قيمة 111 درهم لكل واحدة .
التسير :

وفقا  تعهد،  أن  الجمعية  تقرر 
األسا�ضي  النظا2  حن   12 للمادة 
للشركة، لفترة غير حمدودة حن تاريخ 
بإدارة شركة  هذا القرار االستثنائي، 
 MOBADARA IMMOBILIER»
حوالي  السيد  إلى   »MAROC

اسماعيل الحرائري.

التوقيع اإلجتماعي :
اإلستتنائي  العا2  الجمع  أع0ى 
حوالي  للسيد  االجتماعي  التوقيع 
بإسم  للعمل  الحرائري  اسماعيل 
التوقيعات  في كل  الشركة وإشراكه 

املتعلقة بالشركة
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  باكادير  التجارية   باملحكمة 

 7 يوليو 2122 تمت عدد 111631.
351 P

 ROTERKA IMPORT EXPORT
العادي  غير  العا2  الجمع  خالل 
املنعقد يو2 21 يناير 2122 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية : 
1 - تفويت الحصص :

تم تفويت الحصص كما يلي :
واصف  سكينة  السيدة  تفويت 
حصة التي تملكها حن الشركة   411

لصالح السيد باها عبد هللا.
احنصور  هشا2  السيد  تفويت 
حصة التي يملكها حن الشركة   411

لصالح السيد باها عبد هللا.
تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي :
 1111  : باها  هللا  عبد  السيد   -

حصة.
2 - استقالة وتعين حسير جديد :

استقالة السيدة سكينة واصف 
والسيد هشا2 احنصور حن حهاحهم 
كاحلة  ذحة  إبراء  وتع0يهم  كمسيران 
فيها  كانوا  التي  الفترة  طوال  ونهائية 

حديرين للشركة 
تعين السيد باها عبدهللا كمسير 
غير  ملدة  وذلك  لشركة  جديد 

حمدودة.
3 - تغيير اسم الشركة :

 SOCITE  : تغيير اسم الشركة حن 
ROTERKA IMPORT EXPORT
.SOCIETE AGA BAS 3 : إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111851.
352 P
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RECY CROPS
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قرر  بيبي  بسيدي   2122 يوليو   19

 STE RECY الشريك الوحيد للشركة 

CROPS SARL AU حا يلي :

حلك  في  حصة   11.111 تفويت 

للسيد  أرفوش  املالك  عبد  السيد 

كبلي عبد الجليل.

املالك  عبد  السيد  إستقالة 

وتعيين  كمسير  حنصبه  حن  أرفوش 

السيد كبلي عبد الجليل حسيرا وحيد 

للشركة.

إسناد حق التوقيع للسيد املسير 

الوحيد كبلي عبد الجليل. 
تغيير البنود 6 و7 و43 حن القانون 

االسا�ضي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يوليو   26 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2122 تمت 1428.
للخالصة والتذكير 

353 P

 Sté AGRO SERVICE

TECHNOLOGIE
 SARL

ENSEIGNE : AGRO.SERTECH

ICE : 001604829000002

الغير  العا2  الجمع  بمقتضـى 

 ،2122 يوليو   14 في  العادي املؤرخ 

 Sté AGRO SERVICE« لشركة 

 TECHNOLOGIE SARL»

 ()ENSEIGNE : AGRO.SERTECH

تقرر حا يلي : 

للشركة  االجتماعي  املقر  تمويل 

إلى :

ايت   973 رقم  الصناعي  الحي 

حلول.

بيع حصص في الشركة :

جواد  للسيد  حصة   2111

الدين  نور  السيد  لفائدة  حنصوري 

قانت.

تعيين حسير ثان :
العادي  غير  العا2  الجمع  قرر 
تعيين السيد نورالدين قانت حسيرا 
جنًبا  حمددة،  غير  لفترة  للشركة 
إلى جنب حع السيد حممد لعديدي 

وحنمهما التوقيع املشترك.
تميين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 في  بانزكان،  االبتدائية 

2122 تمت رقم1387.
354 P

 GEGA TRONIC SNC
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
قرر   17/11/2122 بتاريخ  املؤرخ 
 GEGA TRONIC شركة  حساهمو 

SNC حا يلي :
حي  إلى  الشركة  حقر  تمويل   -
السال2 بلوك C زنقة 13 رقم 11 أيت 

حلول
تعديل البند الرابع حن القانون   -

األسا�ضي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يوليو   21 يو2  بانزكان  االبتدائية 
 2122/1398 الرقم  تمت   2122

السجل التجاري 15811.
355 P

 SOCIETE NABILA TOURS -
 SARL

 société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000.000 DHS

 Siège social : N 05 RUE
 MOUSSA IBN NOUSSAIRE QI

AGADIR
االستثنائي  العا2  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 29 أبريل 2122 حا يلي 

:
• تمويل حقر الشركة إلى العنوان 
التالي : رقم 15 زنقة حو�ضى بنو نوصير 

الحي الصناعي اكادير.
األسا�ضي  القانون  تعديل   •

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يوليو   21 بتاريخ  اكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111996 
356 P

 SOCIETE FNAINOUM
S.A.R.L. A.U

 Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 4 000.000,00 Dhs
 Adresse : EL MAHBES CENTRE

ZAG ASSA AL-MAHBASS
ICE : 002297378000063

تعديالت قانونية
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
بتاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 
12/11/2122، قرر الشريك الوحيد 

حا يلي :
حن  املال  رأس  في  الزيادة   )1
111.111 درهم الى 2.111.111 درهم 
2( توسيع نشاط الشركة بإضافة 

التجارة العاحة الى النشاط العا2
2( تميين القانون األسا�ضي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   31 تاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2122 تمت رقم 283/2122
357 P

STE GOLF AFRICA SARL AU
إعالن عن تغيير

AGADIR
: بمقت�ضى  تم االتفاق على حا يلي 
الجمع العا2 االستثنائي يو2 16 يونيو 

2122
حن  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 3.111.111 الى  درهم   711.111
درهم   2.311.111 درهم بدحج حبلغ 
طرف  حن  الجاري  الحساب  حن 
الشريك وحيد. ودلك حن خالل خلق 
بقيمة  اجتماعية  حصة   23.111
للحصة  درهم   111 بمقدار  اسمية 
حن نصيب السيد ايت سعيد حممد.

حال  رأس  توزيع  يصبح  .بهذا 
الشركة كالتالي : 

السيد ايت سعيد حممد 31.111 
حصة 3.111.111 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 
 2122 يوليو   26 التجارية اكادير يو2 

تمت رقم 112418
358 P

 FRESH BUTTER شركة
ش.2.2

الـــزيـــــادة فـــي رأســـمـــــال الـــشــــركـــة :
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
شركاء  قرر  بإنزكان   11.14.2122
 IA FRESH BUTTER SARL شركة 

حا يلي :
• الزيادة في رأسمال الشركة :

الى  درهم   1.111.111 حن 
2.111.111 درهم.

القانون  حن   7,6 البند  تغيير   •
االسا�ضي للشركة .

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 22.17.2122 بإنزكان  االبتدائية 

تمت رقم 1412.
للخالصة والتذكير 

359 P

 SOCIETE TOPARA SUD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها 111.111 درهم

رقم 1 عمارةB1b إقاحة الصفاء الحي 
املحمدي أكادير 
.45965 س.ت

بمقت�ضى حمضر الجمع العا2 غير 
العادي، فقد تقرر حا يلي :

الحموحي،  ملياء  السيدة  تعيين   •
رقم الوطنية  للب0اقة  الحاحلة 
كمسيرة جديدة للشركة   C944192

لفترة غير حمدودة.
ستسيرها  الشركة  فإن  وبالتالي، 
السيدة الحموحي ملياء والسيد عدنان 
وعليه فإن الشركة ستكون   ، يونس 
بها  املتعلقة  الوثائق  بجميع  حلزحة 
ألحد  الفردي  التوقيع  خالل  حن 

للمسيرين. 
• تعديل النظا2 االسا�ضي للشركة.
الصالحيات  جميع  اع0اء   .3

للقيا2 باإلجراءات القانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ألكادير يو2 25 يوليو 2122 

تمت عدد 112413 
360 P
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 Société BIBI TRANS S.A.R.L 
تعيين املسير الوحيد للشركة

استقالة املسير املشارك للشركة
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العا2 

 2122 يونيو   28 يو2  العادي  غير 

بانزكان تم االتفاق على حا يلي :

تعيين السيد بنسعيد العربي   -  1

كمسير وحيد للشركة.

قبول استقالة السيد صبري   -  2

حشارك  كمسير  حهاحه  حن  الحسن 

للشركة.

القانون  حن   43 الفصل  تغيير 

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 1371 رقم  تمت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 18 يوليو 2122.
االقت0اف والبيان

احمد زهور

361 P

DCHEIRA LINE CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 111.111 درهم

حقرها االجتماعي رقم 291 حي 

اكروحاعي شارع عالل بن عبدهللا 

الدشيرة الجيهادية.

س ت انزكان19981

تغيير حسير الشركة
بمقت�ضى قرار غير عادي للشركاء 

املؤرخ بالدشيرة في 24حاي 2122 لقد 

تقرر حا يلي.

املسير  استقالة  على  -املوافقة 

تعيين  اغجوو  السيدحممد 

زوبيركمسيرجديد  السيدالحسين 

للشركة .

- تميين النظا2 االسا�ضي للشركة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

االبتدائية بانزكان يو2 31 حاي 2122 

تمت عدد 1135.
بيان حختصر.

362 P

 STE BIO GENERATION SUD 
« RC : 7847 «

« Capital social 60 000,00Dhs «
 Siege social : N°24 Lot « 

 Belfaquir Frères Sidi Bibi Centre
« Chtouka Ait Baha

العا2  الجمع  لقرار  طبقا 
يونيو  يو252  املنعقد  اإلستثنائي 
2121 تم إحداث التغييرات التالية :

السيد حوحا شهموط هو املسير 
توقيع  صالحية  له  الذي  الوحيد 
واالجتماعية  البنكية  الوثائق  جميع 

باسم الشركة
بالتوقيع  املتعلق   15 البند  تغيير 
القانون  حن  واالجتماعي  البنكي 

الداخلي للشركة. 
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
تمت  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم553 بتاريخ 18/13/2122
363 P

RAK PRO BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
وعنوان حقرها االجتماعي 17 إقاحة 
ناجد عمارة E1 حبروكة- 41111 

حراكش املغرب.
املوضوع :

*تغيير تسمية الشركة
*استقالة حسير الشركة.

*تعيين حسير جديد للشركة.
*تفويض الصالحيات املصرفية.

*تميين النظا2 االسا�ضي.
رقم التقييد في السجل التجاري 

124961
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 حن يونيو2122 تم تغيير 
 KECH PRO« حن  الشركة  تسمية 

»RAK PRO BTP« إلى «BTP
السيد  الشركة  استقالة حسير   *

حممد ايت زلدين.
احسن  احمد  السيد  *تعيين 
لقبول  تبعا  للشركة  جديد  كمسير 

استقالة املسير.

*تفويض الصالحيات املصرفية.

*تميين النظا2 االسا�ضي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

حن   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 137911.

364 P

 SOCIETE شركة

 PROFESSIONNELLE DE

 DECORATION ET DE

BATIMENT
 -PRODECOBAT- 

حمدودة املسؤولية 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركاء  قرر   ،2122 حارس   25

 PROFESSIONNELLE DE شركة 

 DECORATION ET DE BATIMENT

PRODECOBAT--، حا يلي :

كبلي  عادل  السيد  استقالة   •

وتعيين  للشركة  كمسير  حنصبه  حن 

جديد  حسير  تاقي  حممد  السيد 

للشركة.

والتسيير  التوقيع  حق  إسناد   •

السيد حممد تاقي.
القانون  حن   43 البند  تغيير   •

االسا�ضي.

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع   •

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يوليو   21 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111985.
للخالصة والتذكير 

365 P

 STE O&M TRAVAUX

 DIVERS SARL AU
Au Capital de 2 500 000.00 dhs

 ICE 003033651000066 RC

5217

تعديل 
بمقت�ضي حمضر الجمع العا2 غير 

العادي بتاريخ 29 يونيو 2122، وافق 

التعديل  على  للشركة  العا2  الجمع 

التالي :

استقالة السيدة رشدي احيمة   -

السيد  وتعيين  الشركة  حسيرة 

العزوزي احين حسيرا جديدا للشركة 

ملدة غير حمدودة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   19 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2122 تمت رقم 221/2122.

366 P

 STE MGS IMMO
شارع   67 :رقم  االجتماعي  املقر 

غاند ي حي الداخلة أكادير 

السجل التجاري : 11859 

حمدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها 111 111 درهم 

العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 

يونيو   27 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

على الشركة  شركاء  اتفق   2122 

 حا يلي : 

سعيد  غيالن  السيد  استقالة   -

حن حنصبه كمسير للشر كة 

بودتبوز  الغالي  السيدة  تعين   -

غير  ملدة  كة  للشر  كمسيرة  نادية 

حمدودة.

- تمين القانون األسا�ضي للشركة 

بكتابة  القانوني  اإليـــــداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

رقم   2122 يونيو   29 بتاريخ  باكادير 

.111666

367 P

 STE BIMED SARL AU 

ICE : 000076178000079

الغير  العا2  الجمع  بمقتضـى 

 ،2122 يونيو   13 في  العادي املؤرخ 

لشركة BIMED Sarl AU تقرر حايلي :

1. إنشاء فرع :

فرع  إنشاء  الوحيد  الشريك  قرر 

طان0ان  طريق  الصناعي  بالحي  يقع 

رقم 12 كلميم .
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2. تعيين اإلدارة :

قرر الشريك الوحيد السيد بيشا 

حممد تسيير الفرع بنفسه لفترة غير 

حمددة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتزنيت، في 21 يوليو 2122 

تمت رقم 226.

368 P

فسخ عقد تسيير حر
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

املسجل   2121 أغس0س   13

بأكادير   2122 يوليو   22 بتاريخ 

اإليداع  سجل   : التالية  باملراجع 

األحر   2122112555212167

وقرر   ،22167/2122  : باستخالص 

حا يلي :

زينب  السيدة  حن  كل  اتفق 

التعريف  لب0اقة  الحاحلة  الصلحي 

والسيدة   J351339 رقم  الوطنية 

ابارو صفاء الحاحلة للب0اقة الوطنية 
رقم J451161 على فسخ عقد التسيير 

 5 برقم  الكائن  الحالقة  لصالون 

أكادير،  اوحليل  فال   215 عمارة 

اعتبارا حن تاريخ 13 أغس0س 2121.

369 P

شركة ASAT ش.م 
رأسمالها 11.111.111 درهم

املقر اإلجتماعي : إقاحة املنزه 3 بلوك 

ال0ابق 2 الشقة 217 شارع الجيش 

امللكي اكادير

للمجلس  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قرر   ،2122 حاي   11 يو2  االداري 

املجلس االداري حايلي :

- اختيار طريقة الحكم.

املجلس  رئيسة  والية  إقرار   -

اإلداري.
ال0اهري  أنوار  السيد  اختيار   -

.
ً
بصفته إداريا

ال0اهري  أنوار  السيد  تعيين   -

.
ً
 عاحا

ً
حديرا

- صالحيات املدير العا2.

- التوقيع االجتماعي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير تمت رقم 111921، 

بتاريخ : 19/15/2122.
370 P

ذهب بالزا كار ش.م.م.
رأسمالها 511.111 درهم

اقاحة الصفاء عمارة س1س حي 
املحمدي
اكادير

حل الشركة قبل األوان
باكادير,   2122 فبراير   28 بتاريخ 
قا2 الشركاء باتخاذ القرارات التالية : 
- حل الشركة قبل األوان ابتداءا 

حن تاريخه، 
ليلى  الفقير  السيدة  تعيين   -

حصفية للشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 119114 .
371 P

 SOCIETE ESPACE SERVICES
 RMEL SARL

تفويت الحصص اإلجتماعية
بمقت�ضى الجمع العا2 غير العادي 
 2122 يوليو   21 بتاريخ  املنعقد 
 2 الرحل  سيرفيس  ايسباس  لشركة 
 12 2 الكائن حقرها اإلجتماعي برقم 
تراست  حي  حكرر   622 زنقة  حكرر 

انزكان، تقرر حايلي :
تفويت  على  املصادقة  تمت   -  1
أصل  حن  اجتماعية  حصة   1111
السيدة  تمتلكها  التي  حصة   1111
الشركة  حن  الزهراء  فاطمة  البور 
العزيز  عبد  السيد  لفائدة  وذلك   ،

تابتي.
العزيز  عبد  السيد  قبول   -  2
الشركة،  في  جديد  كشريك  تابتي 
وحع إصدار هذه الحصص الجديدة 
النمو  على  الشركة  رأسمال  يصبح 

التالي :
 1111 تابتي  العزيز  عبد  السيد 

حصة.

املجموع 1111 حصة
3 - تعيين السيد عبد العزيز تابتي 
حسيرا للشركة لفترة غير حمدودة حع 
حنمه كاحل الصالحية في توقيع جميع 

العقود وكذا الرسو2 البنكية.
حن  و7  الفصلين6  تعديل   -  4

القانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان 
تمت عدد   2122 يوليو   26  : بتاريخ 
لتجاري  السجل  رقم   1431/2122

.23863
372 P

 ILLIGH EXPRESS MARKET
شركة.2.2.

استقالة وتعيين حسير
العا2 االستثنائي  الجمع  بموجب 
املنعقد باكادير بتاريخ 14 يوليو 2122 
تم   2122 يوليو   16 بتاريخ  املسجل 

اتخاد القرارات التالية
السيدة  املسيرة  استقالة   •

كيماوي هجر
جمال  السيد  حسير  تنصيب   •

اكدور.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
يوليو   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111987.
373 P

 STE YASSAR شركة
 TRANSPORT SARL

املقر االجتماعي : حي الزيتون رقم 1 
بلوك ج تكوين اكادير. 

إعالن عن تعديل
بتاريخ  حمرر  حمضر  بمقت�ضى 
العا2  الجمع  قرر   2122 يونيو   26
 YASSAR لشركة  االستثنائي 

TRANSPORT SARL حا يلي : 
- بيع خمس حائة سهم التي كانت 
حنصف  شريبي  السيد:  حلك  في 

للسيد: سعيد يسار
األسا�ضي  القانون  تعديل   -

للشركة. 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 : الضبط باملحكمة التجارية بأكادير 

15 يوليو 2122 تمت رقم 111139

374 P

 VALA NET WORD شركة

SARL
إعالن عن نقل املقر الرئي�ضي

رقم 6 ال0ابق الثاني عمارة الصفوة 

املسيرة اكادير

في  حؤرخ  عقدعرفي  بمقت�ضى 

12/15/2122/تم إقرار حا يلي
 6 :رقم  حن  الرئي�ضي  املقر  نقل   -

ال0ابق الثاني عمارة الصفوة املسيرة 

اكادير

حلك  الثاني  ال0ابق   2 رقم  الى   -

بلقشاش  أوغاه  ايت  الغفران جنان 

تارودانت

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبتدائية لتارودانت بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 475.

375 P

LUCIOLE ET CIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد 
رأس حال الشركة 51.111

تمويل املقر االجتماعي للشركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم   ،2122 ابريل   18 بالرباط بتاريخ 

االستثنائية  الجمعية  حمضر  تمرير 

 LUCIOLE ET CIE SARL« لشركة 

AU» شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد الذي تقرر فيه حا يلي :

تمويل املقر االجتماعي :

 ،16 شقة  االطلس،  شارع   : حن 

اكدال، الرباط الى : تقاطع زنقة الخير 

حي   ،14 سيكتور  وزنقة البوزيدان، 

الرياض، الرباط.

النظا2  حن   5 املادة  تعديل 

األسا�ضي.

االعتماد الكاحل للنظا2 األسا�ضي 

املحين.
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الصالحيات املمنوحة.

I - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تمت العدد   2122 يوليو   27 بتاريخ 

الترتيبي 126714.

376 P

 ARBRE DE VIE – CRECHE

PRIVEE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها 51.111 درهم

املقر االجتماعي 4 زنقة واد زيز 

ال0ابق الثالث شقة رقم 7 اكدال 

الرباط

إعالن تصفية شركة
بمقت�ضى حمضر الجمعية العاحة 

 ARBRE DE« لشركة  االستثنائية 

شركة   ،«VIE – CRECHE PRIVEE

بتاريخ  تم  الذي  التصفية  طور  في 

15/14/2122 تقرر حا يلي :

- املصادقة على تقرير املصفي ؛ 

- تمديد رصيد التصفية النهائية ؛ 

- قرار إنهاء التصفية ؛ 

إلغاء  املصفي  ذحة  إبراء   -

تفويضه؛

باإلجراءات  للقيا2  التوكيل   -

الالزحة.

اإليـداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ 26 يوليو 2122 تمت 

عدد 126661.
حن أجل التلخيص والنشر

املصفي

377 P

STE BENAYAT ZINEB
SARL AU

 تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك واحد 

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية  تقرر 

وتبعا لذلك  حمدودة بشريك واحد. 

كرفاس  السيدة  حن  تتكون  فإنها 
زينب.

 نشاط الشركة : حنعش عقاري.

حدائق  حجمع   1  : الشركة  حقر 

حرجان إقاحة سياحية ال0ابق الثالث 

الشقة رقم 25 ت0وان.

 STE BENAYAT  : تسمية الشركة 

.ZINEB SARL AU

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 111.111 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   1111 على  حقسم  درهما 

بقيمة 111 درهم للواحدة. 

التسيير التوقيع : السيدة كرفاس 

زينب.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أكتوبر   18 االبتدائية بت0وان بتاريخ 

2118 تمت رقم 24179. 
وهذا بمثابة حقت0ف وبيان 

378 P

PORTORO DESIGN

SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك واحد

رأسمالها يبلغ 111.111 درهم

املقر االجتماعي : حسان عمارة 31 

زنقة حوالي احمد لوكيلي رقم 8 

الرباط

تغيير املقر االجتماعي
 15 بتاريخ  حداوالت  بمقت�ضى 

يونيو 2122 إن الجمعية العاحة غير 

العادية قد قررت :

تغيير املقر االجتماعي للشركة حن 

زنقة حوالي احمد   31 حسان عمارة 

لوكيلي رقم 8 الرباط.

إلى العنوان التالي : ال0ابق السفلي 

سكتور 2 رقم 25 تجزئة رياض اوالد 

ح0اع تمارة. 

.GERA’GRES إضافة شعار

وضع قانون اسا�ضي جديد حرفق 

بما سبق حن التعديل اعاله.

اإليداع القانوني :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 28 يونيو 2122 تمت 
رقم 152395.

و هذا بمثابة حقت0ف وبيان

379 P

ELM2 SERVICES
SARL AU

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية  تقرر 

وتبعا لذلك  حمدودة بشريك واحد. 

املهدي  السيد  حن  تتكون  فإنها 

حغراوي.

نشاط الشركة :

أو  وحعلوحاتية  حكتبية  حعدات 

أجهزة طبية.

أعمال البستنة والتنظيف.

 8 شقة   31 عمارة   : حقر الشركة 
حسان  الوكيلي  احمد  حوالي  زنقة 

الرباط.

 ELM2  : الشركة  تسمية 

SERVICES

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 111.111 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   1111 على  حقسما  درهما 

بقيمة 111 درهم للواحدة.

العزيز  عبد   : التوقيع  التسيير 

بوخريص.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 161877.
وهذا بمثابة حقت0ف وبيان

380 P

ONE CHIMIE
SARL

تقرر  الشركاء  قرار  بموجب 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  حمدودة. 

حن السيد حص0فى ازفاض والسيد 

حممد ادعلي.

نشاط الشركة :

أو  الكتابة  احبار  وتوزيع  بيع 

ال0باعة.

 8 شقة   31 عمارة   : حقر الشركة 
حسان  الوكيلي  احمد  حوالي  زنقة 

الرباط.

 ONE CHIMIE  : تسمية الشركة 

SARK

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 111.111 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   1111 على  حقسم  درهما 

بقيمة 111 درهم للواحدة.

حص0فى   : التوقيع  التسيير 

ازفاض.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يوليو   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 161813.
وهذا بمثابة حقت0ف وبيان

381 P

AFOLLOUSS BENI MELLAL
SARL AU

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية  تقرر 

وتبعا لذلك  حمدودة بشريك واحد. 

حممد  السيد  حن  تتكون  فإنها 

اإلدري�ضي.

نشاط الشركة :

ح0عم وحقهى.

حمون حفالت.

 5  ،4 رقم  حمل   : الشركة  حقر 

العصبة  عمارة  السفلي  ال0ابق  و6 
املغربية لحماية ال0فولة تجزئة النور 

فم اودي بني حالل.

 AFOLLOUSS  : الشركة  تسمية 

BENI MELLAL SARL AU

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 111.111 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   1111 على  حقسم  درهما 

بقيمة 111 درهم للواحدة.

حممد  السيد   : التوقيع  التسيير 

اإلدري�ضي.
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تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 12963.
وهذا بمثابة حقت0ف وبيان

382 P

STE RABAT REMORQUE
SARL

العادي  غير  العا2  الجمع  قرر 
 2122 يوليو   12 بتاريخ  املنعقد 
 STE RABAT REMORQUE لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
املحدودة، رأسمالها 351.111 درهم، 
حي  بيس   1125  : االجتماعي  حقرها 
املنزه يعقوب املنصور الرباط، حا يلي :
تمويل حقرها االجتماعي للشركة :

 RABAT الشركة  قررت 
تمويل حقرها   REMORQUE SARL
 887 االجتماعي إلى جبل أحثيل رقم 

حي االنبعاث سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بتاريخ 29 يوليو 2122 تمت 

رقم 126791.
383 P

TABERGHAZIT TRAVAUX
SARL AU

رأسمالها 1.511.111 درهم
حقرها االجتماعي : رقم 35 زنقة 

تارودانت أحداف أزرو
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
التأسي�ضي  القانون  وضع  تم 
ذات  املسؤولية  حمدودة  لشركة 
عرفي  لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 
ذات   ،2122 يوليو   17 حؤرخ بتاريخ 

الخاصيات التالية :
اسم  الشركة  تأخذ   : التسمية 

 TABERGHAZIT TRAVAUX
ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
الهدف : أشغال حختلفة تجارة.

املقر  يقع   : االجتماعي  املقر 
زنقة   35 برقم  للشركة  االجتماعي 

تارودانت أحداف أزرو. 

املدة : حددت حدة الشركة في 99 

سنة.

 الرأسمال االجتماعي : 1.511.111 

حصة   15.111 على  حقسمة  درهم 

للحصة  درهم   111.11 قيمة  حن 

الواحدة. على الشكل التالي :

ايزغود ياسين 15111 حصة.

املجموع : 15111 حصة.
: عيــن بمقت�ضى القانـون  التسيير 

غيـر  ملدة  حسيـرا  للشركـة  األسا�ضي 

ياسين  ايزغود  السيــــد  حمــدودة 

 : رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحل 

.DA111424

بكتابة  تـم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

السجل التجاري 1823.

384 P

AZAGHAR FIRMA
 SARL

رأسمالها 121.111 درهم

حقرها االجتماعي : حلكية برعوقة 

أزغار تكريكرة أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�ضي  القانون  وضع  تم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة تبعا 

يوليو   12 بتاريخ  حؤرخ  عرفي  لعقد 

2122، ذات الخاصيات التالية :

اسم  الشركة  تأخذ   : التسمية 

 .AZAGHAR FIRMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

املاشية  علف  زراعة   : الهدف 

تربية الدواجن تربية املاشية.

املقر  يقع   : االجتماعي  املقر 

برعوقة  بملكية  للشركة  االجتماعي 

أزغار تكريكرة أزرو.

في الشركة  حدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة.

 121.111  : االجتماعي  الرأسمال 

1211 حصة حن  درهم حقسمة على 

الواحدة.  للحصة  درهم   111 قيمة 

على الشكل التالي :

راو�ضي رشيد 611 حصة.
حصة  611 غزالن   عرارة 

 1211 حصة .
عينا بمقت�ضى القانون   : التسيير 
ملدة  حسيران  للشركة  األسا�ضي 
رشيد  راو�ضي   : السيـد  حمدودة  غير 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
عرارة  والسيدة   ،D215316 رقم 
التعريف  لب0اقة  الحاحلة  غزالن 

.DA19552 الوطنية رقم
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تمت   2122 يوليو   26 بتاريخ 

السجل التجاري رقم 1829.
385 P

 EXTRA
ELECTROMENAGERS

EXTREM SA
شركة حساهمة

رأسمالها 15.191.111 درهم
املقر االجتماعي : شارع الحسن الثاني 

- املحمدية
السجل التجاري رقم 1423

العا2  الجمع  حمضر  على  بناء 
أكتوبر   14 يو2  املنعقد  العادي 

2121، تم اتخاذ القرارات التالية :
التصديق على تمويالت األسهم.

 Jorge السادة  استقالة  بيان 
 Daniel PARLADE DE ELIA,
والسيد   Fernando CABRE CASAS
حهاحهم  حن   Jorge Torne PUIG

كمديرين للشركة.
 YUEN Sau Chun تعيين السادة 
 JORDIو  Jennifer, Tam Tak On

Berges TURMO كمديرين جدد.
إلتما2  الصالحيات  إع0اء 

اإلجراءات القانونية.
اإلدارة  حجلس  حمضر  على  بناء 
تم   ،2121 أكتوبر   15 يو2  املنعقد 

اتخاذ القرارات التالية :
 Fernando إقرار باستقالة السيد
حهاحه كرئيس  حن   CABRE CASAS

تنفيذي.

 EDESA شركة  استقالة  إعالن 
INDUSTRIAL, S.L املمثلة حن طرف 
 Jorge Daniel PARLADE السيد 
حن حهاحه كرئيس ملجلس   DE ELIA

اإلدارة.
 YUEN Sau Chun تعيين السيدة

Jennifer كرئيسة تنفيذية جديدة.
إلتما2  الصالحيات  إع0اء 

اإلجراءات القانونية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2122 يوليو   27 بتاريخ  باملحمدية 

تمت رقم 1464.
قصد النشر واإلعالن

386 P

 CASA HOME
CONSTRUCTION

C.H.C
بتاريخ عرفي  عقد   تمت 
شركة  تأسيس  تم   ،2122 يوليو   7

باملواصفات التالية :
 CASA HOME  : التسمية 

CONSTRUCTION - C.H.C
شارع   49  : االجتماعي  املقر 
 3 أحمد بركات ال0ابق األر�ضي رقم 

املعاريف، الدار البيضاء.
أنش0ة تجار   : الهدف االجتماعي 

العقارات.
الشكل القانوني : شركة حمدودة 

املسؤولية.
اوزال  حسن  السيد   : التسيير 

وعمر اوزال.
الرأسمال : 111.111 درهم.

املحكمة  القانوني  اإليداع 
التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري : 551729.
387 P

RTP MENUISERIE
SARL AU

تعيين حسير جديد
بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�ضى 
الجمعية  قررت   2122 يونيو   15

العاحة حا يلي :
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اآلنسة  املسيرة  استقالة  تقديم 
كمسيرة  حهاحها  حن  ابتسا2  ارتيعة 
قياحها  أثناء  التا2  وإبرائها  للشركة 

بعملها كمسيرة.
طارق  ارتيعة  السيد  تعيين 
أوسع  وله  للشركة  جديدا  حسيرا 

الصالحيات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 92197.
388 P

NAWA NATURE
SARL AU

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   5 يو2  بالقني0رة 
وضع القانون األسا�ضي لشركة ذات 
بالخصائص  حمدودة  حسؤولية 

التالية :
 NAWA NATURE  : التسمية 

SARL AU
املقر االجتماعي : بلوك H رقم 193 

كراج رقم 2 الحوزية، القني0رة.
املدة : 99 سنة.

حوضوع الشركة :
بيع حستمضرات التجميل.

استيراد وتصدير.
تجارة.

 111.111  : الشركة  رأسمال 
درهم.

التسيير : أسند إلى السيدة حودن 
التعريف  لب0اقة  الحاحلة  فوزية 

.G334731 الوطنية
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 

21 يوليو 2122.
سجل تجاري رقم 66163.

389 P

BOJLABA
التأسيس

العرفي  العقد  شروط  حسب 
تم تأسيس   ،2122 يونيو   14 بتاريخ 
حمدودة  لشركة  األسا�ضي  النظا2 
وذلك  وحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب املميزات التالية :

BOJLABA : التسمية

الشكل القانوني : شركة حمدودة 

املسؤولية لشريك وحيد.

الحيط  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
جرف   561 رقم   72 زنقة  الكمل 

امللحة.

الغرض والغاية :

األشغال العموحية والبناء.

التجارة.

حن تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
 111.111  : الخاص  املال  رأس 

حصة   1111 على  حقسمة  درهم 

لكل  درهم   111 فئة  حن  اجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الحاحل  ال0يب  الكمل  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

GJ25288 - 1111 حصة.

حن  ابتداء   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.

ال0يب  الكمل  السيد   : املديرية 

ملدة غير حمدودة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية ب حشرع بالقصيري بتاريخ 
2122 رقم السجل التجاري  5 يونيو 

.867

390 P

MAAMORA ZAIDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : زاوية شارع 

االستقالل وشارع املر�ضى، إقاحة 

البيرال A» حكتب رقم 8، القني0رة

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقني0رة، تم وضع القانون األسا�ضي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 MAAMORA ZAIDI  : التسمية 

SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

شارع  زاوية   : االجتماعي  املقر 

إقاحة  املر�ضى،  وشارع  االستقالل 

البيرال A» حكتب رقم 8، القني0رة.

حوضوع الشركة :

الحراسة.

البستنة.

التجارة.

وبصفة عاحة حا له عالقة بنشاط 

الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1111 إلى  حقسم 

حمررة  للواحدة،  درهم   111 بقيمة 

على  وحوزعة  حكتتبة،  بكاحلها، 

الشركاء.

السيد امليلودي الزايدي.

السيد هشا2 الزايدي.

السيد املهدي الزايدي.

السيدة حريم الزايدي.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد امليلودي 

الزايدي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقني0رة تمت 

رقم 66143 بتاريخ 21 يوليو 2122.

391 P

AHICO BSD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 111.111 درهم

حقرها االجتماعي : رقم 93 طابق 

أر�ضي تجزئة املنظر الجميل 

الخميسات

تكوين شركة
حصحح  عرفي  عقد  بموجب 

2122 تم  اإلحضاء بتاريخ فاتح يونيو 

االتفاق على حا يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تكوين 

املحدودةذات الشريك الوحيد تمت 

املميزات التالية :

.AHICO BSD التسمية : شركة

الهدف االجتماعي :

حقاول أشغال البناء.

حفاوضات وتجارة حرة.

حمون الحفالت.
 93 رقم   : االجتماعي  حقرها 
الجميل  املنظر  تجزئة  أر�ضي  طابق 

الخميسات.
الزحنية  املدة   : الزحنية  املدة 
املحددة 99 سنة، تبتدئ يو2 تسجيل 
عدا  حا  التجاري  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسبق أو تمديد املدة.
حدة الشريك الوحيد   : الرأسمال 

الشركة بما يلي :
بمبلغ  هشا2  بنسعيد  السيد 

111.111 درهم
التسيير : الشركة حسيرة حن طرف 
يقيم  الذي  هشا2  بنسعيد  السيد 
زنقة حنان   51 رقم  التالي  بالعنوان 
الخميسات.ملدة  السال2  حي  ادريس 
الوطنية  الب0اقة  رقم  غير حمدودة. 

.X397485
املالية  السنة   : املالية  السنة 
في وتنتهي  يناير  فاتح  حن   تبتدئ 

31 ديسمبر.
أول سنة عملية ستنتهي في 31 حن 

ديسمبر لسنة 2122.
حن   %5 تخصم   : تقسيم األرباح 

أرباح الشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  311 رقم  تمت   الخميسات 

18 يوليو 2122.
392 P

SOCIETE ZOUITA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 111.111 درهم
R.C. : 46077

حلخص حمضر الجمع العا2 
االستثنائي للشركة

االستثنائي  العا2  الجمع  إطار  في 
SOCIETE ZOUITA TRANS لشركة
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
 2122 يونيو   23 بتاريخ  املنعقد 
حي   398 رقم   16 زنقة   : الكائنة 

حساهمو  تداول  القني0رة،  الصفاء 

الشركة باإلجماع على حا يلي :
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قراءة تقرير التسيير الذي قا2 به 

املسير.

سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها.

تعيين السيد زويتة حمزة املسؤول 

في  حقرها  وتمديد  التصفية  عن 

تجزئة الوفاء 1 رقم 1789 القني0رة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تمت   2122 يوليو   25 بالقني0رة في 

رقم 92187.

393 P

FADAE NKHAKHSSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 111.111 درهم

املقر االجتماعي : 59، إقاحة حوالي 

عبد العزيز، شارع عبد العزيز رقم 4 

القني0رة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

القانون  تم وضع   ،2122 يوليو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة ذات املواصفات التالية :

 FADAE  : التسمية 

NKHAKHSSA SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : 59، إقاحة حوالي 

عبد العزيز، شارع عبد العزيز رقم 4 

القني0رة.

حوضوع الشركة :

استغالل حم0ة الوقود.

بجميع  الفالحي  االستغالل 

أشكاله.

التمويل،  اإلنتاج،  الزراعة، 

تكيف  تجميع،  املعالجة،  التقويم، 

وتسويق املنتجات الزراعية.

أجل  حن  الغذائية  الصناعات 

إنتاج حستمضرات الفاكهة والخضر 

له  حا  كل  عاحة  وبصفة  والحبوب 

عالقة بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة   1111 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   111 بقيمة 
على  وحوزعة  حكتتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالتالي :
 511 بوليدا2  إبراهيم  السيد 

حصة.
 511 سعداوي  أحمد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد إبراهيم 
الحاحل  الجنسية حغربية،  بوليدا2، 
 G251871 رقم  الوطنية  للب0اقة 

ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقني0رة تمت 

رقم 66115 بتاريخ 28 يوليو 2122.
394 P

CUISIMINA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

املقر االجتماعي : 26، شارع املتنبي 
حكتب رقم 7 القني0رة

تأسيس شركة
 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ
26 يوليو 2122 وحصحح اإلحضاءات 
بمصالح تصحيح اإلحضاءات ملدينة 
القني0رة تم إعداد القانون األسا�ضي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

باملواصفات التالية :
CUISIMINA SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : 26، شارع املتنبي 
حكتب رقم 7 القني0رة.

الهدف االجتماعي الشركة :
الغرض حن الشركة في املغرب أو 
خارجه، بشكل حباشر أو غير حباشر، 
لنفسها أو لغيرها أو حساهمة  سواء 

في :
حصنع أثاث امل0ابخ.

تاجر في االستيراد والتصدير.
حختلفة  أعمال  في  حقاول 

واإلنشاءات.

العمليات  جميع  عا2،  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

والخدحاتية،  الحرفية  العقارية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب  جميعها 

بشكل حباشر أو غير حباشر بالهدف 

االجتماعي لت0وير الشركة.

املدة : حددت حدة الشركة في 99 

سنة حنذ تاريخ التأسيس.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   111.111 حبلغ  في  الشركة 

فئة  حن  حصة   1111 على  حقسمة 

111 درهم.

 51.111 ادري�ضي  اشرف  السيد 

درهم 511 حصة اجتماعية.

 51.111 ادري�ضي  احينة  السيد 

درهم 511 حصة اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 

اشرف ادري�ضي وذلك ملدة غير حمددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بمصلحة السجل التجاري 

يوليو   28 بتاريخ  القني0رة  ملدينة 

2122 تمت رقم 66121.
لإليداع والبيان

395 P

SAFAOLIVES شركة
SARL AU

تبعا لقرار الجمع العا2 االستثنائي 

 SAFAOLIVES SARL AU لشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
وحقرها  درهم   111.111 رأسمالها 

أوالد الكرن،  دوار القبة،  االجتماعي، 

قلعة السراغنة.

تقرر بتاريخ 15 يوليو 2122 :

حل الشركة.

كممل لحل  تعيين حقر الشركة، 

الشركة.

لحل  رفيق  حممد  السيد  تعيين 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يو2 السراغنة  بقلعة   االبتدائية 

رقم  تمت   2122 يوليو   21

.299/2122

396 P

INVENTER NEGOCE شركة
SARL AU

تبعا لقرار الجمع العا2 االستثنائي 

 INVENTER NEGOCE لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

درهم   111.111 رأسمالها  املحدودة، 

وحقرها االجتماعي، حي الهناء 2، رقم 

1872، قلعة السراغنة.

تقرر بتاريخ 16 يوليو 2122 :

حل الشركة.

كممل لحل  تعيين حقر الشركة، 

الشركة.

تعيين السيدة سكينة الرحيميني 

لحل الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يو2 السراغنة  بقلعة   االبتدائية 

رقم  تمت   2122 يوليو   21

.311/2122

397 P

SOCIETE PARA WAFA HAS
SARL AU

حقر الشركة : تجزئة الصفاء 5 

عمارة رقم 19، شقة 1 سكتور 

القدس العيايدة، سال

سجل تجاري رقم 32711 - سال

تعديل
وفق حمضر الجمع العا2 املنعقد 

قرر الشريك   ،2122 حاي   12 بتاريخ 

التغييرات  إجراء  للشركة  الوحيد 

التالية :

تغيير املدير.

استقالة السيد سعيد املذكوري 

وتعيين السيدة حياة بركاج كمديرة 

لفترة غير حمدودة،  للشركة  وحيدة 

حن   14 سيتم تعديل املادة  وبالتالي، 

النظا2 األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ 5 يوليو 2122 

تمت رقم 39211.

398 P
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IUSSO CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس شركة
 IUSSO  : الشركة  اسم 

CONSTRUCTION SARL AU
في  حقاول   : االجتماعي  الهدف 

األعمال املتنوعة واإلنشاءات.
املسيرة   5 احل   : االجتماعي  املقر 
يعقوب  األول حي  ال0ابق   669 رقم 

املنصور الرباط.
رأسمال الشركة : 511.111 درهم 
فئة  حن  حصة   5111 إلى  حقسمة 
درهم للحصة الواحدة لفائدة   111

السيد حممد ملودن.
التسيير : حممد ملودن.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بالرباط : 161813.

399 P

STE SABAH HOTEL
S.A

تعيين اعضاء حجلس اإلدارة
للشركة  العا2  الجمع  عقد  بعد 
تمرير  تم   2122 يوليو   7 بتاريخ 

حمضر حول تغييرات في اإلدارة :
التغييرات :

الحاج  حنصف  السيد  تعيين 
رئيس حجلس اإلدارة.

حص0فى  حنصف  السيد  تعيين 
حديرا عاحا.

احمد  حنصف  السيد  تعيين 
حديرا.

فاطمة  حنصف  السيدة  تعيين 
الزهراء حديرة.

هناء  حنصف  السيدة  تعيين 
حديرة.

تعيين السيدة فلول نعيمة حديرة.
سل0ة  تفويض   : الشركة  تسيير 
الحاج  السيد  إلى  الشركة  تسيير 
حجلس  رئيس  بصفته  حنصيف 

اإلدارة.
سل0ة  تفويت   : التوقيع  سل0ة 
الحاج  السيد  إلى  للشركة  التوقيع 
حجلس  رئيس  بصفته  حنصيف 

اإلدارة.

اإليداع القانوني : اإليداع القانوني 
رقم  باملحمدية  االبتدائية  باملحكمة 

السجل التجاري 861.
400 P

CABLINAL MAROC
السجل التجاري : 41183

فسخ حسبق للشركة
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
قرر   2111 سبتمبر   13 بتاريخ 

حساهمو الشركة حا يلي :
فسخ حسبق للشركة.

 Gérald Plozner السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

بالدار  التصفية  حقر  تعيين 
الوليد  بن  خالد  شارع   44 البيضاء 

عين السبع.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء في فاتح نوفمبر 2111 

تمت رقم 363816.
401 P

شركة مكابر بو برومو
شركة حمدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 6.111.111 
درهم

املقر االجتماعي : شارع عزيز فشتالي 
أيت سقاطو 3 رقم 1 فاس

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املنعقد بفاس بتاريخ 13 يوليو 2122 
بروحو  بو  حكابر  شركة  شركاء  قرر 

ش.2.2 حا يلي :
النظا2   2 و9   7 املادتين  تعديل 
: تخفيض رأسمال الشركة  األسا�ضي 
الحصص  شراء  إعادة  طريق  عن 
االجتماعية بقيمة 2.111.111 درهم.
رأس  تخفيض  العا2  الجمع  قرر 
الحصص  املال في إطار إعادة شراء 
االجتماعية بهدف تخفيض رأس املال 
 4.111.111 در2 إلى   6.111.111 حن 
بمبلغ  االسترداد  هذا  يتعلق  درهم. 
حبلغ  يعادل  درهم   2.111.111
استرداد األسهم لصالح السيدة قمر 

بوخريص.

واليتها  املنتهية  الشريكة  تتعهد 
السيدة قمر بوخريص بعد2 امل0البة 

بأي شكل حن األشكال 
الحصص االجتماعية :

بعد  املال  رأس  تمديد  تم 
درهم   4.111.111 بمبلغ  التخفيض 
وهو حقسم إلى 111 حصة اجتماعية 
حدفوعة  درهم   41111 بقيمة 
بالكاحل وحخصصة للشركاء التاليين 

حرقم حن 1 إلى 41111.
املكاوي حممد  التلمساني  السيد 

511 حصة.
السيد برادة أحمد 511 حصة.

 2111 بوخريص  أحال  السيدة 
حصة.

 2111 بوخريص  حونية  السيدة 
حصة.

املجموع 41111 حصة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تمت   2122 أغس0س  فاتح  بتاريخ 
التجاري  السجل   3258/2122 رقم 

رقم 57839.
402 P

AA CONSULTING S.A.R.L

ميديا   نت
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة 

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، شارع باريس ال0ابق الثاني رقم 
22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

حيديا   نت شركة املساهمة
وعنوان حقرها االجتماعي 1 الى 5 

باب لقديم املدينة القديمة 21111 
الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.419763

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 يونيو   31 ي  ف املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  ألنش0ة  ا إضافة 

الشركة الحالي :
 التأكيد على قرار الجمعية العاحة 
أكتوبر2119   23 ادية بتاريخ  غير الع
بإضافة حجالين حن حجاالت النشاط 

 : للشركة  اإلجتماعي  رض  الغ إلى 
هذا  وتأكيد  والتعليم»  ب  »التدري
اإلجتماعي  النشاط  في  التوسع 
 : التالي  النشاط  إضافة  خالل  حن 
»التدريب األسا�ضي واملستمر في حجال 
االتصال وتنظيم الفعاليات واملجال 
»؛  والتسيير  البصري  ي  السمع
حن النظا2 االسا�ضي   2 تعديل املادة 
لشركة حيديا   نت املتعلقة بالنشاط 

اإلجتماعي للشركة..
باملحكمة  لقانوني  ا اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  دار  ل با ارية  التج

ديسمبر 2121 تمت رقم 812881.
1I

Consultation internationale 6871 

MAURICE RAVEL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Consultation internationale
6871

شارع حممد الخاحس فضاء يسرى 
ال0ابق 11 رقم 355 ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
MAURICE RAVEL PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حوالي يوسف زنقة اثنى عشر 

حتر شقة رقم1 و2 - 2331 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.429391
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يناير   31 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ   MAURICE RAVEL PRIVE
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي شارع حوالي يوسف 
 - و2  زنقة اثنى عشر حتر شقة رقم1 
2331 الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

: عد2 تمقيق الهدف االجتماعي.
شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
حتر  عشر  اثنى  زنقة  يوسف  حوالي 
الدار   21331  - و2  رقم1  شقة 

البيضاء املغرب. 
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و عين :

حريزيقى  عزالدين  السيد)ة( 

 139 تجزئة الوفاء عمارة  وعنوانه)ا( 

املغرب  املحمدية   28811  4 شقة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 821166.

2I

س-اطلس

 MELL DATA STREAMING

CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

س-اطلس

ال0ابق االول الحي االداري شارع 

ال0ائف رقم 41 ، 23111، بني حالل 

املغرب

 MELL DATA STREAMING

CORPORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي ديار األ 

حان حوبل 8 عمارة 212 ال0ابق 2 - 

23111 بني حالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9679

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يناير   14 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 MELL DATA STREAMING

رأسمالها  حبلغ   CORPORATION

حقرها  وعنوان  درهم   31.111

اإلجتماعي ديار األ حان حوبل 8 عمارة 

بني حالل   23111  -  2 ال0ابق   212

التا2  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.

و حدد حقر التصفية ب ديار األ 

 -  2 ال0ابق   212 8 عمارة  حان حوبل 

23111 بني حالل املغرب. 

و عين :

السيد)ة( أيوب حلوكي وعنوانه)ا( 

األول  ال0ابق  السال2  رياض  حي 

بني حالل املغرب   23111 117 الرقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني حالل بتاريخ 18 يونيو 

2122 تمت رقم 528.

3I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

VNT LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 RUE BRAHIM ROUDANI 44

 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC

VNT LINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي العمارة 

رقم 22 زنقة عباس املسعدي 

املكتب رقم 17 فاس . - 31111 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59339

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2122 تقرر حل  25 فبراير  املؤرخ في 

 VNT شركة ذات املسؤولية املحدودة

LINE حبلغ رأسمالها 111.111 درهم 

العمارة  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
رقم 22 زنقة عباس املسعدي املكتب 

رقم 17 فاس . - 31111 فاس املغرب 

نتيجة ل : الجائمة كرونة.

و حدد حقر التصفية ب العمارة 
رقم 22 زنقة عباس املسعدي املكتب 
فاس   31111  -  . فاس   17 رقم 

لبمغرب. 
و عين :

وعنوانه)ا(  لشقر  حراد  السيد)ة( 
فاس املغرب كمصفي   31111 فاس 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 257.
4I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

VNT LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC
VNT LINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : طابق 

22 طريق اباس املسعدي حكتب 17 
فاس الجديد - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59339
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 18 حارس  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   VNT LINE
 111.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي طابق 
 17 22 طريق اباس املسعدي حكتب 
31111 فاس املغرب   - فاس الجديد 

نتيجة لجائمة كورونا.
و عين :

وعنوانه)ا(  لشقر  حراد  السيد)ة( 
فاس املغرب كمصفي   31111 فاس 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

طابق  وفي   2122 حارس   28 بتاريخ 
 17 22 طريق اباس املسعدي حكتب 
فاس الجديد - 31111 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 1589.
5I

Solve financial problems

جنان املنابهة
إعالن حتعدد القرارات

Solve financial problems
 rue liberté 3eme Etage ،,11
20000، Casablanca MAROC

جنان املنابهة »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 
حممد السادس اقاحة هدو شقة 
21 سيرج الفيت - 41111 حراكش 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.61985

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 19 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: رفع راس املال حن 98111 درهم الى 

411111 درهم
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
العنوان  حن  الرئي�ضي  املقر  تمويل   :
املنابهة  لخويمات  )دوار  السابق 
)شارع  الى العنوان الجديد  حراكش( 
 21 حممد السادس اقاحة هدو شقة 

سيرج الفيت حراكش(
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  4 رقم  بند 
املقر االجتماعي )شارع حممد   : حايلي 
سيرج   21 السادس اقاحة هدو شقة 

الفيت حراكش
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
درهم   411111 املال  راس  يبلغ   :
 111 بقيمة  سهم   4111 الى  حقسم 
حن  بالكاحل  حؤداة  الواحد  للسهم 
طرف الشريك الوحيد السيد بركاوي 

حممد
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بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي : 
4111 سهم حمررة بالكاحل في حلكية 
الشريك الوحيد السيد بركاوي حممد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7489.
6I

بروفيد خدحات حتعددة ش.2.2 ش و

EXPOKAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خدحات حتعددة ش.2.2 
ش و

شارع حممد داود اقاحة بدرطابق 
فوق ار�ضي رقم 3 ت0وان ، 93141، 

ت0وان املغرب
EXPOKAY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 

الحرة واد النيكرو حن0قة التنشيط 
االقتصادي .حجموعة 13 حخزن 38 

- 93111 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31269
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPOKAY SARL
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير العقاقير وحواد البناء.
املن0قة   : عنوان املقر االجتماعي 
الحرة واد النيكرو حن0قة التنشيط 
 38 13 حخزن  االقتصادي .حجموعة 

- 93111 الفنيدق املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد قردالي هشا2 : 551 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

 451  : السيد املرابط عبد العزيز 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قردالي  هشا2  السيد 
سبتة 93111 سبتة املغرب.

العزيز  عبد  املرابط  السيد 
عنوانه)ا( ازال 93111 ت0وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  قردالي  هشا2  السيد 

سبتة 93111 سبتة املغرب
العزيز  عبد  املرابط  السيد 
عنوانه)ا( ازال 93111 ت0وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   22 االبتدائية بت0وان بتاريخ 

2122 تمت رقم 878.
7I

بروفيد خدحات حتعددة ش.2.2 ش و

TRANS ABUER ش م م ش و
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

بروفيد خدحات حتعددة ش.2.2 
ش و

شارع حممد داود اقاحة بدرطابق 
فوق ار�ضي رقم 3 ت0وان ، 93141، 

ت0وان املغرب
TRANS ABUER ش 2 2 ش وشركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي تمودة 
الكدية الفوقية رقم 78 - 93111 

ت0وان املضيق.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29891

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   31 في  املؤرخ 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 TRANS ABUER الوحيد  الشريك 
ش 2 2 ش وحبلغ رأسمالها 111.111 
اإلجتماعي حي  درهم وعنوان حقرها 

 -  78 رقم  الفوقية  الكدية  تمودة 
 : ل  نتيجة  املضيق  ت0وان   93111

غالء املحروقات وركود الق0اع.
و حدد حقر التصفية ب حي تمودة 
 93111  -  78 رقم  الفوقية  الكدية 

ت0وان املغرب. 
و عين :

ابوير احمد وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
 78 رقم  الفوقية  الكدية  تمودة  حي 
)ة(  ت0وان املغرب كمصفي   93111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   21 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1417.

8I

CAB ADVICE

MOUHATA TRAV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع حممد الخاحس عمارة رقم 
148 ال0ابق األول شقة رقم 2 ، 

16111، سيدي قاسم املغرب
MOUHATA TRAV شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
148 شقة رقم 2 ال0ابق األول شارع 

حممد الخاحس - 16111 سيدي 
قاسم املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29199

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   26
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUHATA TRAV
: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املتنوعة والبناء .
عنوان املقر االجتماعي : عمارة رقم 
148 شقة رقم 2 ال0ابق األول شارع 
سيدي   16111  - الخاحس  حممد 

قاسم املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حوحتى  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حوحتى  حممد  السيد 
دوار اوالد حو�ضى بن احسين بوحعيز 

14211 سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حوحتى  حممد  السيد 
دوار اوالد حو�ضى بن احسين بوحعيز 

14211 سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

يونيو 2122 تمت رقم -.
9I

ال يما

فريكونون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ال يما
35 شا ر ع عا ال ل بن عبد هللا شق 5 
املدينة الجديدة ، 51111، حكناس 

املغرب
فريكونون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : عمارة 
3 شقة 6 طابق 1 جنان حكناس - 

51111 حكناس املغرب.
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قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53333

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يونيو   11 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  فريكونون 

 111.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 

 - جنان حكناس   1 طابق   6 شقة   3

51111 حكناس املغرب نتيجة لعد2 

احكانية تمقيق الغرض االجتماعي.

و عين :

السيد)ة( رشيد حمود وعنوانه)ا( 

 51111 الرياض  البكري  زنقة   21

حكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

عمارة  وفي   2122 يونيو   11 بتاريخ 

 - جنان حكناس   1 طابق   6 شقة   3

51111 حكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   17 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 476.

11I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

VOSS AGENCE LUMIERE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AFRICAINE D›EXPERTISE

COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -

 ROUTE DE L›AEROPORT

 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC

VOSS AGENCE LUMIERE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 45 زنقة 

عبد القادر حوفتقار ال0ابق 2 شقة 

4 - 21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

549821

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 VOSS  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AGENCE LUMIERE

غرض الشركة بإيجاز : -االستيراد 

التوزيع  التمثيل،  والتصدير، 

والتسويق بكل أشكاله .

زنقة   45  : عنوان املقر االجتماعي 

عبد القادر حوفتقار ال0ابق 2 شقة 4 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

: املهدي سليماني   السيد سيدي 

111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

سليماني  املهدي  سيدي  السيد 

عنوانه)ا( زنقة احمد بن بوشتة فيال 

8 انفا 21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

سليماني  املهدي  سيدي  السيد 

عنوانه)ا( زنقة احمد بن بوشتة فيال 

8 انفا 21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831114.

11I

AUDEXPERT

AATAR LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
AATAR LUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 

االر�ضي تجزئة رقم 61 حي الصناعي 
عين شقف - 36122 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73171
 17 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AATAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LUXURY
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حنتجات  وتوزيع  وتصدير  واستيراد 

التجميل املختلفة.
ال0ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي الصناعي   61 االر�ضي تجزئة رقم 

عين شقف - 36122 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
351 حصة   : السيدة كنزة املغرز 

بقيمة 111 درهم للحصة .
351 حصة   : السيد ل0في املغرز 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 311  : خشيشين  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املغرز  كنزة  السيدة 
رياض االندلس قاديس 1 عمارة 112 
شقة 23 حي الرياض 11111 الرباط 

املغرب.
عنوانه)ا(  املغرز  ل0في  السيد 
رياض االندلس قاديس 1 عمارة 112 
شقة 23 حي الرياض 11111 الرباط 

املغرب.
خشيشين  عزيزة  السيدة 
قاديس  االندلس  رياض  عنوانه)ا( 
حي الرياض   23 شقة   112 عمارة   1

11111 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  املغرز  كنزة  السيدة 
رياض االندلس قاديس 1 عمارة 112 
شقة 23 حي الرياض 11111 الرباط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 2911.
12I

CAFIGEC

YOUTEBA LIGHT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
YOUTEBA LIGHT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
حرس السل0ان الشقة 3 ال0ابق 1 
الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549165

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18
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حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUTEBA LIGHT
غرض الشركة بإيجاز : التركيبات 

الكهربائية.
أعمال أو إنشاءات حتنوعة.

زنقة   26  : عنوان املقر االجتماعي 
 1 ال0ابق   3 حرس السل0ان الشقة 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
1.111 حصة   : السيد علي تباهي 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  تباهي  علي  السيد 
البيضاء   21111 الجماعة بوسكورة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حي  عنوانه)ا(  تباهي  علي  السيد 
البيضاء   21111 الجماعة بوسكورة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831371.
13I

FINCOSA MARRAKECH

 ENTREPRISE DIJONNAISE
BTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

 ENTREPRISE DIJONNAISE BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 55 شارع 
حممد الخاحس عمارة جكار الشقة 

33 - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127257
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENTREPRISE DIJONNAISE BTP
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة او البناء.
55 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الشقة  الخاحس عمارة جكار  حممد 

33 - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   25  : السيد لشكر حممد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   25  : السيد بويمشا خالد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 25  : جيل  حارك  كريار  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عرجون حممد : 25 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حممد  لشكر  السيد 
 39 رقم   21 زنقة  القريعة  درب 

21111 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  خالد  بويمشا  السيد 
ديجون   .  21111 زنقة حورفاك   11

فرنسا.
السيد عرجون حممد عنوانه)ا( 5 
شارع جان جوريس .. ديجون فرنسا.

السيد كريار حارك جيل عنوانه)ا( 
ال0ابق  سيميز  فليري  شارع   31

السفلي هال .. نيس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حممد  لشكر  السيد 
 39 رقم   21 زنقة  القريعة  درب 

21111 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  خالد  بويمشا  السيد 
ديجون   .  21111 زنقة حورفاك   11

فرنسا
السيد عرجون حخمد عنوانه)ا( 5 

شارع جان جوريس . ديجون فرنسا
السيد كريار حارك جيل عنوانه)ا( 
ال0ابق  سيميز  فليري  شارع   31

السفلي هال . نيس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137635.
14I

LE PREMIER CONSEIL

NADELCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
NADELCO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسار رقم 322 طريق أسفي - 

41111 حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94113

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لغفيري  نادية  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
يونيو   22 عبد الكريم صدوق بتاريخ 

.2122

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137836.
15I

LE PREMIER CONSEIL

NADELCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حمثل قانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
NADELCO »شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : تجزئة 
املسار رقم 322 طريق أسفي - 

41111 حراكش املغرب.
»تعيين حمثل قانوني للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.94113

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
وتبعا   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لتعيين حسير)ين( 

املمثل)ين( القانوني)ين( : 
- صدوق عبد الكريم

- . شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد الكائن حقرها 

اإلجتماعي ب : . . . .
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء : .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137836.
16I

LE PREMIER CONSEIL

MAHDIA MED
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
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 MENARA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

MAHDIA MED شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي املتجر رقم 

1 املحاحيد 9 رقم 781 - 41111 
حراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1111931
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يونيو   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :
ال0بية  األجهزة  استيراد   •*

واملنتجات شبه ال0بية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137835.
17I

LE PREMIER CONSEIL

CAFE LA VILETTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CAFE LA VILETTE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي برج املنارة 
املتجر 6,7 و8 املحاحيد 9 - 41111 

حراكش املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
57223

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم حذف   2122 أبريل   15 املؤرخ في 
األنش0ة التالية حن نشاط الشركة 

الحالي :
* وجبات سريعة.سناك

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136992.

18I

LE PREMIER CONSEIL

CAF LA VILETTE
إعالن حتعدد القرارات

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CAF LA VILETTE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : برج 
املنارة املتجر 6,7 و8 املحاحيد 9 - 

41111 حراكش املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.57223

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 15 أبريل 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
عقد  إنهاء  الوحيد  الشريك  يقرر   :
و8   6 اإليجار التجاري للمخازن رقم 
حن عنوان الشركة ويستمر في العمل 
وبالتالي   ، رقم7  الوحيد  املتجر  في 
 : التالي  النمو  على  العنوان  أصبح 
 9 املحاحيد   7 برج املنارة املتجر رقم 

حراكش.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
برج   : يقع املقر الرئي�ضي للشركة في   :
حراكش   9 املحاحيد   7 املنارة املتجر 
في  آخر  حكان  أي  إلى  نقلها  يمكن 
نفس املحافظة أو املقاطعة بقرار حن 

الشريك الوحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136992.

19I

نوغلب

PARA SARAYA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 3 ال0ابق 2 عمارة ا7 اقاحة 
راشا حرجان 2 حكناس شقة 3 
ال0ابق 2 عمارة ا7 اقاحة راشا 

حرجان 2 حكناس، 51111، حكناس 
املغرب

PARA SARAYA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي بلوك 
5 عمارة باء حتجر 18 البسمة 2 
حكناس - 51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56733

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SARAYA
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
لواز2 البارا وعموحا كل حا شبه ذلك.

بلوك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 البسمة   18 حتجر  باء  عمارة   5

حكناس - 51111 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حليكة  حمي  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حليكة  حمي  السيدة 
عمارة باء 11 شقة 9 املجمع السكني 
حوالي اسماعيل 2 ج حكناس 51111 

حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حليكة  حمي  السيدة 
عمارة باء 11 شقة 9 املجمع السكني 
حوالي اسماعيل 2 ج حكناس 51111 

حكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2667.

21I

نوغلب

ELECTRO YAMMNA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 3 ال0ابق 2 عمارة ا7 اقاحة 
راشا حرجان 2 حكناس شقة 3 
ال0ابق 2 عمارة ا7 اقاحة راشا 

حرجان 2 حكناس، 51111، حكناس 
املغرب

ELECTRO YAMMNA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بحي بئر انزران زنقة 13 رقم 
13 الحاجب - 51111 الحاجب 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56713

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 فبراير   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO YAMMNA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة املنزلية.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   13 الكائن بحي بئر انزران زنقة 
الحاجب   51111  - الحاجب   13

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 : الغني  عبد  الخ0وري  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الغني  عبد  الخ0وري  السيد 
عنوانه)ا( حي النهضة بلوك ا رقم 16 

الحاجب 51111 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الغني  عبد  الخ0وري  السيد 
عنوانه)ا( حي النهضة بلوك ا رقم 16 

الحاجب 51111 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2637.
21I

CAB ASSISTANCE

 EL CORTE INGLES
SUCCURSALE

إعالن حتعدد القرارات

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 EL CORTE INGLES
SUCCURSALE »شركة التوصية 

سهم»
ُ
باأل

وعنوان حقرها االجتماعي : 183 
شارع ولي العهد ال0ابق االول - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.81275
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 15 حاي 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
: تعيين حدير اخر للفرع السيد  حايلي 
اسباني  حونتيس  كارسيا  كارلوس 
رقم  السفر  لجواز  حاحل  الجنسية 

PAG491843
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

- :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255782.
22I

حماسب حعتمد : عتيڭي حممد كمال

 TRANSPORT MAHAJIR
ECHARK SARL/AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

حماسب حعتمد : عتيڭي حممد 
كمال

رقم 21 زنقة الزياني شقة 17 عمارة 
ودغيري وجدة ، 61111، وجدة 

املغرب
 TRANSPORT MAHAJIR

ECHARK SARL/AU شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : حي 
السال2 بني درار وجدة - 61111 

وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.21883

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 
 TRANSPORT MAHAJIR حل 
ذات  شركة   ECHARK SARL/AU
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد حبلغ رأسمالها 11.111 درهم 

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي السال2 

بني درار وجدة - 61111 وجدة املغرب 

نتيجة النخفاض كبير في املبيعات حع 

نقص في االسواق.

و عين :

قاسمي  ال0يب  السيد)ة( 

بني  باشوية  السال2  حي  وعنوانه)ا( 

وجدة   61111 وجدة  عمالة  درار 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

بتاريخ 21 يونيو 2122 وفي حي السال2 

بني درار وجدة - 61111 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1143.

23I

PARTAGE CONSULTING

E-ZCO HOLDING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقاحة ياحنة 1 ال0ابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم

املغرب

E-ZCO HOLDING شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 AV « وعنوان حقرها اإلجتماعي

 YOUSSEF BEN TACHEFINE RUE

 RACHID REDA RESIDENCE

 CHAOUIA 4EME ETAGE N°21

طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129119

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   12

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 E-ZCO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HOLDING
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج :
حباشرة أو غير   ، أخد الحصص 
التي  الشركات  جميع  في   ، حباشرة 
بالفعل  القائمة  أو  إنشاؤها  سيتم 
عن طريق االكتتاب في رأس املال أو 
عن طريق أخذ على األوراق املالية ، 

كمساهم أو شريك ؛
أخذ املصالح حهما كان شكلها   •
في جميع العمليات أو التعهدات حهما 

كان الغرض حنها.
• إدارة والتخلص حن املمتلكات ، 

وإدارة املحافظ.
جميع  تبادل  أو  بيع  أو  شراء   •
وحصالح  وحقوق  املالية  األوراق 

الشركات.
 AV  «  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 YOUSSEF BEN TACHEFINE RUE
 RACHID REDA RESIDENCE
 CHAOUIA 4EME ETAGE N°21

طنجة 91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : أعلي  السيدة جميلة علي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
أعلي  علي  جميلة  السيدة 
عنوانه)ا( شارع حممد سعيد العلوي 
82 11111 سال  حدينة الشرطة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
أعلي  علي  جميلة  السيدة 
عنوانه)ا( شارع حممد سعيد العلوي 
82 11111 سال  حدينة الشرطة رقم 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7361.
24I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

DAR CHIC
إعالن حتعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
DAR CHIC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : املتجر 
رقم 2 و3 ال0ابق الر�ضي شارع 

حوالي هشا2 طريق إيموزار - 31111 
فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31129
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 27 يونيو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

الذي ينص على   : قرار رقم األول 
حايلي : تمليل الوضع املالي للشركة

الذي ينص على   : قرار رقم الثاني 
: رفع رأس حال الشركة ليصل  حايلي 
3111111.11 درهم ثالت حاليين  إلى 
 1111111.11 قدرها  بزيادة  درهم 

حليون وحائة ألف درهم
قرار رقم الثالت : الذي ينص على 
الشركة  حال  رأس  خفض   : حايلي 
ليصل إلى 1911111.11 درهم حليون 
وتسع حائة ألف درهم بنقصان حبلغ 
ألف  وحائة  حليون   1111111.11

درهم
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
الذي ينص على   : بند رقم األول 

حايلي : تمليل الوضع املالي للشركة
الذي ينص على   : بند رقم الثاني 
: رفع رأس حال الشركة ليصل  حايلي 
3111111.11 درهم ثالت حاليين  إلى 

 1111111.11 قدرها  بزيادة  درهم 
حليون وحائة ألف درهم

: الذي ينص على  بند رقم الثالت 
الشركة  حال  رأس  خفض   : حايلي 
ليصل إلى 1911111.11 درهم حليون 
وتسع حائة ألف درهم بنقصان حبلغ 
ألف  وحائة  حليون   1111111.11

درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3171/2122.
25I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 TEXTILES DU GRAND
CHEM

إعالن حتعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 TEXTILES DU GRAND CHEM
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 97 
شارع الفرابي الحي الصناعي سيدي 

براهيم - 31111 فاس املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.27925

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
الذي ينص على   : قرار رقم األول 

حايلي : تمليل الوضع املالي للشركة
الذي ينص على   : قرار رقم الثاني 
: رفع رأس حال الشركة ليصل  حايلي 
درهم ستة حاليين   6511111.11 إلى 
بزيادة  درهم  ألف  حائة  وخمسة 
ثالتة  درهم   3511111.11 قدرها 

حاليين وخمسة حائة ألف درهم
قرار رقم الثالت : الذي ينص على 
الشركة  حال  رأس  تخفيض   : حايلي 
درهم   3111111.11 إلى  ليصل 

قدره  بنقصان  درهم  حاليين  ثالتة 
حاليين  ثالتة  درهم   3511111.11

وخمسة حائة ألف درهم
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
الذي ينص على   : بند رقم األول 

حايلي : تمليل الوضع املالي للشركة
الذي ينص على   : بند رقم الثاني 
: رفع رأس حال الشركة ليصل  حايلي 
درهم ستة حاليين   6511111.11 إلى 
بزيادة  درهم  ألف  حائة  وخمسة 
ثالتة  درهم   3511111.11 قدرها 

حاليين وخمسة حائة ألف درهم
: الذي ينص على  بند رقم الثالت 
الشركة  حال  رأس  تخفيض   : حايلي 
درهم   3111111.11 إلى  ليصل 
قدره  بنقصان  درهم  حاليين  ثالتة 
حاليين  ثالتة  درهم   3511111.11

وخمسة حائة ألف درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3187/2122.
26I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

HORUS SECURITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
HORUS SECURITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي 11-11 
اقاحة سلوان، ال0ابق 5، الشقة 

59، الولفة - 21111 الدارالبيضاء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

529123
 بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يونيو   27 املؤرخ في 
 HORUS« حن  الشركة  تسمية 
 HORUS MAROC« إلى «SECURITY

. »SERVICES
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831257.
27I

Soft finances sarl

AGASTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Soft finances sarl
شارع بئر أنزران عمارة زينب رقم 4 

، 16111، سيدي قاسم الغرب
AGASTRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تجزئة  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 - األول  ال0ابق   1191 رقم  وليلي 

16111 سيدي قاسم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27115

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
القادر  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية حن   6.111 بوزيان 
حصة لفائدة السيد   12.111 أصل 
يوليو   15 بتاريخ  قاسم  ع0اط  )ة( 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

يوليو 2122 تمت رقم 174.
28I

LE PREMIER CONSEIL

 NIZAR FIKRI«
ARCHITECTE»NFA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
استدراك خ0ٍإ

استدراك خ0ٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،
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40000، MARRAKECH MAROC
 NIZAR FIKRI»

ARCHITECTE»NFA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 

االر�ضي رقم 361 حرف د 14 
السعادة انارة - 41111 حراكش 

املغرب.
بالجريدة  وقع  خ0ٍإ  إستدراك 
 14 بتاريخ   5633 عدد  الرسمية 

أكتوبر 2121.
بدال حن : ال0ابق االر�ضي رقم 361 

السعادة حرف د 14 انارة حراكش
 631 رقم  االر�ضي  ال0ابق   : يقرأ 

السعادة حرف د 14 انارة حراكش
الباقي بدون تغيير.

29I

االتقان للحسابات

 TOUR EIFFEL 76 RENT A
CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

االتقان للحسابات
142 شارع حراكش ال0ابق الثاني 
رقم 5 ، 62111، الناظور املغرب

 TOUR EIFFEL 76 RENT A CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حوالي رشيد زنقة إفران رقم 11 

حيضار الدريوش - 62253 الدريوش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.329
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   11 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 TOUR EIFFEL 76 RENT A CAR
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 
شارع  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 11 رقم  إفران  زنقة  رشيد  حوالي 
الدريوش   62253  - حيضار الدريوش 

املغرب نتيجة ل : حشاكل حتنوعة.

شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 11 رقم  إفران  زنقة  رشيد  حوالي 
الدريوش   62253  - حيضار الدريوش 

املغرب. 
و عين :

حعزوز  فيصل  السيد)ة( 
أزيرار  الراك  حي  وعنوانه)ا( 
الدريوش   62253 حيضارالدريوش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   25 االبتدائية بالدريوش بتاريخ 

2122 تمت رقم 67.
31I

FIDUS FETHI

RANYANE & FAY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

RANYANE & FAY شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
212.2.3 حارينا سعيدية - 63611 

سعيدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8633

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RANYANE & FAY
سناك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حقهى والتموين.
عنوان املقر االجتماعي : حمل رقم 
 63611  - سعيدية  حارينا   212.2.3

سعيدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   111  : فتحي  حنير  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 39 عنوانه)ا(  فتحي  حنير  السيد 
بركان  فلس0ين  حي  فلس0ين  شارع 

63311 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 39 عنوانه)ا(  فتحي  حنير  السيد 
بركان  فلس0ين  حي  فلس0ين  شارع 

63311 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 411/2122.

31I

FIDUS FETHI

BASIQUE & UTILE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc

BASIQUE & UTILE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
212.2.4 حارينا سعيدية - 63611 

سعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8631

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BASIQUE & UTILE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

حنتجات حتنوعة

 خدحات توصيل

استيراد وتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : حمل رقم 

 63611  - سعيدية  حارينا   212.2.4

سعيدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

حصة   111  : فتحي  حنير  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 39 عنوانه)ا(  فتحي  حنير  السيد 

بركان  فلس0ين  حي  فلس0ين  شارع 

63311 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 39 عنوانه)ا(  فتحي  حنير  السيد 

بركان  فلس0ين  حي  فلس0ين  شارع 

63311 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 419/2122.

32I
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 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RAMBA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
RAMBA AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 ال0ابق 
3 الشقة 3 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
532713

 بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يوليو   17 املؤرخ في 
 RAMBA« حن  الشركة  تسمية 

. »RAMBA INVEST« إلى «AGRI
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831914.
33I

PREMIUM FINANCE

STE BOUGAFER CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE BOUGAFER CARS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 
االر�ضي الشقة رقم 278 شارع 
بوكافر - 45811 تنغير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.915

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حسن باسال2  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   667
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
يونيو   14 بتاريخ  باكي  اسماعيل 

.2122
حسن باسال2  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   333
1.111 حصة لفائدة السيد )ة( احمد 

حعرير بتاريخ 14 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   27 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2122 تمت رقم 558.

34I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RAMBA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
RAMBA AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 ال0ابق 
3 الشقة 3 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.532713

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يوليو   17 املؤرخ في 
»االستغالل  حن  الشركة  نشاط 
الترويج  »البناء،  إلى  الزراعي» 

العقاري، االستشارات االدارية ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831914.

35I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SOCIETE MAROCAINE
 DE TRAVAUX PUBLICS
 D’ECLAIRAGE ‘’ sigle

S.M.T.P.E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة
 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE
 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAROCAINE
 DE TRAVAUX PUBLICS
 D’ECLAIRAGE ‘’ sigle S.M.T.P.E

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 61 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
حص0فى  زاوية  الياقوت،  لال  ححج 
 21111  -  62 رقم   2 طابق  املعاني 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.458313

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  31 يونيو  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زاوية  الياقوت،  لال  ححج   61« حن 
 62 رقم   2 طابق  املعاني  حص0فى 
املغرب»  البيضاء  الدار   21111  -
الوجاج  اسحاق  أبو  زنقة   131« إلى 
ال0ابق 1 الشقة 1 املعاريف - 21331 

الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831777.
36I

Soft finances sarl

AGASTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة
Soft finances sarl

شارع بئر أنزران عمارة زينب رقم 4 ، 
16111، سيدي قاسم الغرب

AGASTRE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

وليلي رقم 1191 ال0ابق األول - 
16111 سيدي قاسم املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27115

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 يوليو   15 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

ع0اط قاسم كمسير وحيد
تبعا إلقالة حسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

يوليو 2122 تمت رقم 174.

37I

SOFICOF

CAFE YOVA SARL
إعالن حتعدد القرارات

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 1
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000 املغرب
CAFE YOVA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 3 تجزئة 
جنان بالقا�ضي سدي حو�ضى باب 
حريسة سال - 11111 سال املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29185
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 28 أبريل 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
السيدة أسماء   : تفويت الحصص   :
صاكي  حليكة  للسيدة  تفوت  ضهير 
تقسيم  فأصبح  211 حصة.  
صاكي  السيدة   : كمايلي  املال  راس 
شركاء  اعتراف  حصة   1111 حليكة 

بهذا التفويت :
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: تغيير الشكل القانوني للشركة حن» 
إلى  )ش.2.2(   «  CAFE YOVA SARL
 »CAFE YOVA SARL.AU  « شركة 

للشريك الوحيد



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   14838

قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
إستمرار في تسير الشركة حن طرف   :

السيد عبد املالك ضهير 
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
: إحضاء حن طرف السيد عبد املالك 

ضهير- وبنود أخرى
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: تغيير الشكل القانوني للشركة حن» 
إلى  )ش.2.2(   «  CAFE YOVA SARL
 »CAFE YOVA SARL.AU  « شركة 

للشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تمت رقم 39248.
38I

IFB CONSULT

IFB CONSULT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

IFB CONSULT
. ، 21111، الدار البيضاء .

IFB CONSULT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
القواعد 1 عمارة »د» رقم 1 حي 
السال2 _سيال - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  18 أبريل  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  »د»  عمارة   1 القواعد  »إقاحة 
21111 الدار  1 حي السال2 _سيال - 
البيضاء املغرب» إلى »114 شارع عبد 
املوحن ال0ابق الثالث الشقة رقم 9 - 

21111 الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 829666.
39I

PREMIUM FINANCE

STE BOUGAFER CARS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE BOUGAFER CARS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 

االر�ضي الشقة رقم 278 شارع 

بوكافر - 45811 تنغير املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.915

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم تعيين   2122 يوليو   14 املؤرخ في 

باكي  حسير جديد للشركة السيد)ة( 

اسماعيل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2122 تمت رقم 594.

41I

ال يما

فريزانا
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ال يما

35 شا ر ع عا ال ل بن عبد هللا شق 5 

املدينة الجديدة ، 51111، حكناس 

املغرب

فريزانا شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة 

صوفال 2 ال0ابق السفلي للعمارة 
رقم 93 اسية الخير رقم 2 حكناس - 

51111 حكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.45487

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 
حسؤولية  ذات  شركة  فريزانا  حل 
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
 2 صوفال  تجزئة  اإلجتماعي  حقرها 
ال0ابق السفلي للعمارة رقم 93 اسية 
الخير رقم 2 حكناس - 51111 حكناس 
املغرب نتيجة لعد2 تمقيق الغرض 

االجتماعي.
و عين :

حساعد  احمد  السيد)ة( 
 15Leeuwerikstraat 18 وعنوانه)ا( 
 Anvers Belgique 2181 Anvers

Belgique كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
تجزئة  وفي   2122 يونيو   22 بتاريخ 
للعمارة  السفلي  ال0ابق   2 صوفال 
 - 2 حكناس  93 اسية الخير رقم  رقم 

51111 حكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 475.
41I

STE OUJDA CONSULTING

وجدة لالستشارات
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OUJDA CONSULTING
 BD AOUNIA LOT KADA

 HOUSSIN D 2 NR 64 OUJDA،
60000، oujda MAROC

وجدة لالستشارات شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

العونية تجزئة قادة حسين زنقة د 2 
رقم 64 - 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39659

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

وجدة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

لالستشارات.

وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

إلدخال الببانات

- التوطين.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العونية تجزئة قادة حسين زنقة د 2 

رقم 64 - 61111 وجدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

: حهادى  عبدالل0يف   السيد 

درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

حهادى  عبدالل0يف  السيد 

شارع العونية تجزئة قادة  عنوانه)ا( 

 61111  64 رقم   2 د  زنقة  حسين 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

حهادى  عبدالل0يف  السيد 

شارع العونية تجزئة قادة  عنوانه)ا( 

 61111  64 رقم   2 د  زنقة  حسين 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 2176.

42I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 LE BOULEVARD PRIVE DES
LANGUES FES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 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 ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 35 
ال0ابق الثالت طريمبلين تجزئة 

رياض الياسمين طريق عين الشقف 
- 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.47719
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   11 في  املؤرخ 
 LE BOULEVARD PRIVE حل 
ذات  شركة   DES LANGUES FES
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
الثالت  ال0ابق   35 رقم  اإلجتماعي 
الياسمين  رياض  تجزئة  طريمبلين 
فاس   31111  - طريق عين الشقف 
املغرب نتيجة لعد2 تمقيق الغرض 

اإلجتماعي.
و عين :

رضواني  أحكلثو2  السيد)ة( 
 217 رقم  الرياض  حي  وعنوانه)ا( 
فاس   31111 الشقف  عين  طريق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
 35 وفي رقم   2122 يونيو   11 بتاريخ 
تجزئة  طريمبلين  الثالت  ال0ابق 
رياض الياسمين طريق عين الشقف 

- 31111 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3194/2122.
43I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SM BETON

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

SM BETON شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : والد طيب 

العليا غ/ج ال0الق 3 الشقة اليمنى - 

31111 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55773

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 حاي   13 في  املؤرخ 

شركة ذات حسؤولية   SM BETON

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 

وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 

العليا  طيب  والد  اإلجتماعي  حقرها 

 - اليمنى  الشقة   3 ال0الق  غ/ج 

للعد2  نتيجة  املغرب  فاس   31111

تمقيق الغرض األجتماعي.

و عين :

السيد)ة( سعد قريمع وعنوانه)ا( 

حي اإلسماعيلية شارع البرازيل إقاحة 

فاس   31111  1 حمزة طابق الزهور 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

2122 وفي والد طيب  حاي   13 بتاريخ 

العليا غ/ج ال0الق 3 الشقة اليمنى - 

31111 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3199/2122.

44I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 GROUPE SCOLAIRE
L›INITIALE PRIVE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 GROUPE SCOLAIRE L’INITIALE

PRIVE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
حصرة الق0عة 11 طريق عين 
السمن - 31111 فاس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66437
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.411.111»
 1.511.111« إلى  درهم»   111.111»
درهم» عن طريق : إدحاج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3198/2122.

45I

ساجيس كونساي

 DIGITAL MARKETING
STRATEGIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ساجيس كونساي
حكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 
هللا ال0ابق الثالث رقم 36 فاس ، 

31111، فاس املغرب
 DIGITAL MARKETING

STRATEGIES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 66، 
حكتب 11، ال0ابق الثاني، حجمع 
الجواهر، شارع السالوي، 2.ج - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73317
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DIGITAL MARKETING  :

.STRATEGIES
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التسويق  اإللكترونية،  التجارة 
البريد  وخدحات  اإللكتروني، 

اإللكتروني.
 ،66 : رقم  عنوان املقر االجتماعي 
حجمع  الثاني،  ال0ابق   ،11 حكتب 
 - 2.ج  السالوي،  شارع  الجواهر، 

31111 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 E-MARKET الشركة 
بقيمة  حصة   SOLUTIONS : 950

111 درهم للحصة .
 51  : ادريس  الوقفاوي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 E-MARKET الشركة 
ال0ابق  عنوانه)ا(   SOLUTIONS
حممود  شارع  أحين،  حكاتب  و3،   2

العقاد 31111 فاس املغرب.
السيد الوقفاوي ادريس عنوانه)ا( 
 51111  2 حرجان  تجزئة   1124

حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
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عنوانه)ا(  زهير  حممد  السيد 
إقاحة أحيرة   18 تجزئة هاجر الشقة 

طريق إيموزار 31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3112.

46I

FISCALEX MAROC

DOTELEC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
DOTELEC شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 9 الحي 
الصناعي سيدي غانم حراكش - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127483

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOTELEC
غرض الشركة بإيجاز : التركيبات 
الكهربائية )حقاول( - أعمال السباكة.
الحي   9  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - حراكش  غانم  سيدي  الصناعي 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

جارفيس  داغيل  بروس  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
جارفيس  داغيل  بروس  السيد 
حراكش   41111 حراكش  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
صالح  بن  رضا  حممد  السيد 
عنوانه)ا( اقاحة برستيج تاركة 1 حبنى 
 41111 حراكش.  تاركة   213 رقم  د 

حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137844.
47I

ائتمانية النماء

عوني فليكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ائتمانية النماء
171 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

حكناس ، 51111، حكناس املغرب
عوني فليكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي عمارة 

رقم 31 شارع النصر ديور السال2 - 
51151 حكناس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21171
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تغيير  تم   2122 حاي   19 في  املؤرخ 

نشاط الشركة حن »حنعش عقاري
إلى  املنزلية»  االثاث  في  التجارة 

»حنعش عقاري
استغالل حقهى».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2645.
48I

JULIA DOMNA

JULIA DOMNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

JULIA DOMNA

314، شارع الروداني اقاحة الشفا 

ِ ال0ابق 5 الرقم 11 الدارالبيضاء 

 CASABLANCA ،21111 ،املغرب

MAROC

JULIA DOMNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 314، 

شارع الروداني اقاحة الشفاِ ِ  ال0ابق 

5 الرقم 11 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.544677

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

رفع  تم   2122 يونيو   19 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره »11.111 

إلى  درهم»   11.111« أي حن  درهم» 

تقديم   : عن طريق  درهم»   21.111»

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831552.

49I

جمال الصدقي حماسب حعتمد

PARA AQUOUASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جمال الصدقي حماسب حعتمد

شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15111، الخميسات املغرب

PARA AQUOUASS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االول رقم 79 حي االقواس - 

15111 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29573

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AQUOUASS

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للمنتوجات ال0بية وشبه الصيدلية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحسن االول رقم 79 حي االقواس - 

15111 الخميسات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : خديجة  عي�ضى  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 511  : بنصالح  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة عي�ضى خديجة عنوانه)ا( 

حي   79 رقم  االول  الحسن  شارع 

االقواس 15111 الخميسات املغرب.

السيد ادريس بنصالح عنوانه)ا( 

حي   79 رقم  االول  الحسن  شارع 

االقواس 15111 الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة عي�ضى خديجة عنوانه)ا( 

حي   79 رقم  االول  الحسن  شارع 

االقواس 15111 الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 311.

51I
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FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ProjectUP group
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
عمارة رقم 24 ال0ابق الثاني شقة 
12 شارع عالل بن عبد هللا 2.ج. ، 

51111، حكناس املغرب
ProjectUP group شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 17 ال0ابق الرابع حن العمارة 

املسماة فرياد رقم 21 الكائنة بزنقة 
انتسرابي املدينة الجديدة - 51111 

حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56457

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ProjectUP group
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العمارة  حن  الرابع  ال0ابق   17 رقم 
الكائنة بزنقة   21 املسماة فرياد رقم 
 51111  - انتسرابي املدينة الجديدة 

حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيدة حكيمة الحجاحي : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

الحجاحي  حكيمة  السيدة 

املسعودية  حي   318 رقم  عنوانه)ا( 

35111 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

الحجاحي  حكيمة  السيدة 

املسعودية  حي   318 رقم  عنوانه)ا( 

35111 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2262.

51I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

AFRIQUE BIO FRIGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -21 ال0ابق األول رقم 5 ، 

31111، فاس حغرب

AFRIQUE BIO FRIGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقليم 

حوالي يعقوب قيادة سبع روا�ضي 

جماعة سبع روا�ضي تعاونية حرحبة 

. - 36114 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

73323

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRIQUE BIO FRIGO

غرض الشركة بإيجاز : - حستودع 

بارد.

أعالف  أنواع  جميع  تصنيع   -

الحيوانات.

- تجميد املنتجات الغذائية.

اقليم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

روا�ضي  سبع  قيادة  يعقوب  حوالي 

جماعة سبع روا�ضي تعاونية حرحبة 

. - 36114 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 911.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 3.111  : شفير  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 3.111  : الف0مي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة احمد العلوي االسماعيلي 

درهم   111 بقيمة  حصة   3.111  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حممد شفير عنوانه)ا( فيال 

تجزئة الكولوحب طريق ايموزار   72

فاس 31111 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  الف0مي  خالد  السيد 

 41235  31 ر  ط  س  جونكرز 

 41235 املانيا  دوسلدورف 

دوسلدورف املانيا.

السيد احمد العلوي االسماعيلي 

عنوانه)ا( رقم 121 تجزئة كاليفورنيا 

فاس   31111 الشقف  عين  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  الف0مي  خالد  السيد 

 41235  31 ر  ط  س  جونكرز 

 41235 املانيا  دوسلدورف 

دوسلدورف املانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3121.

52I

ديفي اكسبيرتيز

ZM DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

ديفي اكسبيرتيز
إقاحة الياسمين زاوية شارع عمر 
الخيا2 وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 21221، الدار البيضاء 
املغرب

ZM DISTRIBUTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 شارع 

حر�ضى سل0ان شقة 3 ط 1 - 21311 
الدار البيضاء اململكة املغربية.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  27 أبريل  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
3 ط  «26 شارع حر�ضى سل0ان شقة 
اململكة  البيضاء  الدار   21311  -  1
رقم   9 »تجزئة حماحيد  إلى  املغربية» 
359 حماحيد - 21311 الدار البيضاء 

اململكة املغربية».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 137566.

53I

provalues consulting

ARLYAS LOGITRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
ARLYAS LOGITRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 شارع 
الشراردة درب لوبلة طابق السفلي 

بورغون الدار البيضاء املغرب 
الدار البيضاء املغرب 51111 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

548975

 16 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ARLYAS LOGITRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوجستي

.عنوان املقر االجتماعي : 11 شارع 

السفلي  طابق  لوبلة  درب  الشراردة 

املغرب  البيضاء  الدار  بورغون 

الدار   51111 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : زملاط  حروان  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حروان زملاط : 1111 بقيمة 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حروان زملاط عنوانه)ا( 21 

 3 ال0ابق   24 الشقة  شارع بالكنت 

بلفدير 21271 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد حروان زملاط عنوانه)ا( 21 

 3 ال0ابق   24 الشقة  شارع بالكنت 

بلفدير 21271 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.

54I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

EIKO TRADING COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -21 ال0ابق األول رقم 5 ، 
31111، فاس حغرب

 EIKO TRADING COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 1 
ال0ابق 1عمارة 3 حي حيموزة شارع 
حوالي كاحل 2 ج فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73315
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 EIKO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRADING COMPANY
تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

حستورد بالجملة.
- تاجر .

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي حيموزة شارع   3 1عمارة  ال0ابق 
حوالي كاحل 2 ج فاس - 31111 فاس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السيد حممد فياللي اديب 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
: تلمساني  سلماني  وفاء   السيدة 
511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
اديب  فياللي  حممد  السيد 
فيليكس  شارع   112 عنوانه)ا( 

 92111 فرنسا  نانتير  فور92111 
نانتير فرنسا.

تلمساني  سلماني  وفاء  السيدة 
 1 1 ال0ابق  3 شقة  عنوانه)ا( عمارة 
فاس   31111 حي حيموزة 2 ج فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
اديب  فياللي  حممد  السيد 
فيليكس  شارع   112 عنوانه)ا( 
 92111 فرنسا  نانتير  فور92111 

نانتير فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3116.

55I

provalues consulting

 JM BRILLANTIS
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
 JM BRILLANTIS CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 شارع 
الشراردة درب لوبلة طابق السفلي 

بورغون الدار البيضاء املغرب 
الدار البيضاء املغرب 51111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

548973
في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 JM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRILLANTIS CONSULTING

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

11 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

السفلي  طابق  لوبلة  درب  الشراردة 

املغرب  البيضاء  الدار  بورغون 

الدار   51111 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

511 حصة   : السيدة حريم غ0ي 

بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   511  : السيد جواد صياد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

بقيمة   511  : السيدة حريم غ0ي 

111 درهم.

بقيمة   511  : السيد جواد صياد 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غ0ي  حريم  السيدة 

ال0ابق   22 تجزئة حهند رقم العمارة 

الدار   21191 لساسفة   4 الشقة   2

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  صياد  جواد  السيد 

ال0ابق   22 تجزئة حهند رقم العمارة 

البيضاء  الدار   21191  4 الشقة   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  غ0ي  حريم  السيدة 

ال0ابق   22 تجزئة حهند رقم العمارة 

البيضاء  الدار   21191  4 الشقة   2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.

56I
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ADANA K.M

ADANA K.M
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADANA K.M

 Rue Mers Sultan app 3 Etg

 1 Casablanca 26 ، 20006،

CASABLANCA MAROC

ADANA K.M شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

حرس السل0ان طابق 1 شقة 3. - 

21116 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549719

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   24

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADANA K.M

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق النظارات.

املنتجات  وتسويق  استيراد 

الحرفية..
زنقة   26  : عنوان املقر االجتماعي 

 -  .3 شقة   1 طابق  السل0ان  حرس 

21116 الدار البيضاء املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : الغولي  الخمار  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغولي  الخمار  السيد 
تجزئة الكولين شارع صنعاء رقم 254 

28821 املحمدية املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الغولي  الخمار  السيد 
تجزئة الكولين شارع صنعاء رقم 254 

28821 املحمدية املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831174.
57I

N2M CONSEIL-SARL

FERTICOLE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
FERTICOLE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

تاويمة رقم 174 - 62111 الناضور 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FERTICOLE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسمدة واملنتجات الفالحية
االالت  وتركيب  تسويق 

الهيدروليكية الزراعية

االستيراد والتصدير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناضور   62111  -  174 تاويمة رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 : الحفيظ  عبد  شناك  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الحفيظ  عبد  شناك  السيد 
عنوانه)ا( حي اوالد بوطيب سكتور ب 

زنقة 141 62111 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الحفيظ  عبد  شناك  السيد 
سكتور  بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا( 
ب زنقة 141 62111 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
18 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2815.

58I

HMAMI NOUR-EDDINE

العفة )العيفاء(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HMAMI NOUR-EDDINE
 N°6, APPT 4, 2EME ETAGE, RUE
 D’ALGERIE, VILLE NOUVELLE, ،

30000، FES MAROC
العفة )العيفاء( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 85 
تجزئة األندلس سهريج كناوة - 

31111 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49715

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( ادريس الجناتي 
حصة اجتماعية حن   251 االدري�ضي 
)ة(  حصة لفائدة السيد   251 أصل 
يوليو   14 بتاريخ  النميلي  عبداملالك 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3128.

59I

CHAOUEN TRANS

CHAOUEN TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUEN TRANS
29 زنقة عمر بن العاص ال0ابق 3 
رقم : 26 - طنجة ، 91111، طنجة 

املغرب
CHAOUEN TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 زنقة 

عمر بن العاص ال0ابق 3 رقم : 26 - 
طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128575

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAOUEN TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي للبضائع عبر ال0رق..
زنقة   29  : عنوان املقر االجتماعي 
عمر بن العاص ال0ابق 3 رقم : 26 - 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 111  : بنعمر  العزيز  السيد عبد 
حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز بنعمر عنوانه)ا( 
زياد  بن  طارق  شارع  اإلدريسية  حي 
رقم 21 طنجة 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد عبد العزيز بنعمر عنوانه)ا( 
اإلدريسية شارع طارق بن زياد رقم 

21 طنجة 91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 6511.

61I

AMANDAL

أمندال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMANDAL
 15RUE ATTOUTE BLOC T
 SECTEUR 10, HAY RIAD ،
10100، RABAT MAROC

أحندال شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15زنقة 
التوت بلوك ت ق0اع11 حي الرياض 

الرباط 15زنقة التوت بلوك ت 
ق0اع11 حي الرياض الرباط 11111 

الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125727

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
رفع  تم   2122 حاي   15 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »11.111 
إلى  درهم» أي حن »111.111 درهم» 
«111.111 درهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 5463.

61I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

TECH SALVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع حممد الخاحس ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب
TECH SALVING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي تكمي 
الجديد الجنوبية ترحيكت - 45111 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12137
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 TECH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SALVING
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة شبكات االتصال والكهرباء
الديكور

بيع حعدات املعلوحيات.
عنوان املقر االجتماعي : حي تكمي 
 45111  - الجديد الجنوبية ترحيكت 

ورزازات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السيد ايت العباس عي�ضى 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 511  : السيد ايت العباس حممد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عي�ضى  العباس  ايت  السيد 
الجديد  تكمي  دوار  عنوانه)ا( 
اهل  ترحيكت   833 رقم  الجنوبية 

ورزازات 45111 ورزازات املغرب.
حممد  العباس  ايت  السيد 
ترحيكت  الجديد  تكمي  عنوانه)ا( 

ورزازات 45111 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حممد  العباس  ايت  السيد 
ترحيكت  الجديد  تكمي  عنوانه)ا( 

ورزازات 45111 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2122 تمت رقم 284.
62I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

APETIMA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
APETIMA شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز نريا 
183، شارع ولي العهد، باب رقم 7 - 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66735

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   29 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
حبلغ   APETIMA الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 

 ،183 نريا  حركز  اإلجتماعي  حقرها 
شارع ولي العهد، باب رقم 7 - 91111 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط.
و حدد حقر التصفية ب حركز نريا 
 -  7 باب رقم  183، شارع ولي العهد، 

91111 طنجة املغرب. 
و عين :

الزويتني  خليل  السيد)ة( 
املنصور  يعقوب  شارع  وعنوانه)ا( 
اقاحة املسيرة رقم 16 91111 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255911.

63I

فيكوج دو سوس ش 2 2 للشريك الوحيد

 STE - شركة هابي سكن ش م م
HAPPY SAKANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش 2 2 للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 
الصويرة املغرب

 STE - 2 2 شركة هابي سكن ش
HAPPY SAKANE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الدكان 

رقم 14 سوق ثالثاء الري�ضي، 
جماعة ملكراد - 44111 الصويرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6245
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 STE HAPPY  - هابي سكن ش 2 2 

. SAKANE SARL
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
الدكان   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 14 سوق ثالثاء الري�ضي، جماعة 

ملكراد - 44111 الصويرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد الحسين ابريم : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
511 حصة   : السيد حممد احرير 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ابريم  الحسين  السيد 
الصويرة   44111 أزلف  تجزئة   354

املغرب.
عنوانه)ا(  احرير  حممد  السيد 
292 تجزئة تافوكت 44111 الصويرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  احرير  حممد  السيد 
292 تجزئة تافوكت 44111 الصويرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 276.
64I

فيكوج دو سوس ش 2 2 للشريك الوحيد

رياض امود ش م م للشريك 
 RIAD AMOUD - الوحيد

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

فيكوج دو سوس ش 2 2 للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 
الصويرة املغرب

رياض احود ش 2 2 للشريك الوحيد 
 RIAD AMOUD SARL AU -

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي دوار بوزاحا 
ادا اوكرض - 44111 الصويرة 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5167

 بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يوليو   17 املؤرخ في 
احود  »رياض  حن  الشركة  تسمية 
 RIAD  - الوحيد  للشريك   2  2 ش 
»رياض  إلى   «  AMOUD SARL AU
 - يان اتري ش 2 2 للشريك الوحيد 

. » RIAD YANITRI SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 275.
65I

FNMCOMPTA

BAAMI LAYACHI TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
BAAMI LAYACHI TRANS شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 
3 إقاحة ياسمين ال0ابق السفلي 25 
ب.د يعقوب املنصور -القني0رة - 

14121 القني0رة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61891

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   15 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 BAAMI LAYACHI الشريك الوحيد 
 111.111 رأسمالها  حبلغ   TRANS
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
إقاحة ياسمين ال0ابق   3 حكتب رقم 
املنصور  يعقوب  ب.د   25 السفلي 
-القني0رة - 14121 القني0رة املغرب 

نتيجة ل : ضعف التمويل.
حكتب  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
رقم 3 إقاحة ياسمين ال0ابق السفلي 
25 ب.د يعقوب املنصور -القني0رة - 

14121 القني0رة املغرب. 
و عين :

فؤاد باعمي وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
 C ROSSELLO DE BOI SANT
 3-2-111 18111 LLOBREGAT
كمصفي  اسبانيا  برشلونة   18111

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 15 يونيو 

2122 تمت رقم 2768.
66I

SAGEST

INFO CENTER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
INFO CENTER شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 2 
تجزئة اسماء اقاحة ه حمل رقم 16 
طريق عين الشقف - 31111 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45213

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   24 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 INFO CENTER الوحيد  الشريك 
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 
 2 رقم  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 16 اقاحة ه حمل رقم  تجزئة اسماء 
فاس   31111  - طريق عين الشقف 

املغرب نتيجة ل : ضعف ال0لب.
 2 رقم  التصفية ب  حقر  و حدد 
 16 اقاحة ه حمل رقم  تجزئة اسماء 
31111 ففاس   - طريق عين الشقف 

املغرب. 
و عين :

بوسلمية  ايوب  السيد)ة( 
حممد  الحاج  زنقة   48 وعنوانه)ا( 
 31111 االدارسة  حي  الروعمراني 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 2793.
67I

fiduciairelaperformance

LAROUSSI AHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
LAROUSSI AHY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 3 

عمارة ا ف اقاحة ا2 الربيع ب 2 ع - 
MEKNES 51111 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41237
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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انس لعرو�ضي  )ة(  تفويت السيد 

أصل  حن  اجتماعية  حصة   511

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111

شيماء رحيقي بتاريخ 15 يوليو 2122.

يوسف  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية حن   511 لعرو�ضي 

أصل 1.111 حصة لفائدة السيد )ة( 

وليد حعروف بتاريخ 15 يوليو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2713.

68I

Sonrisa

TIZYINE TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

TIZYINE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : قصر 

حوالي احممد الخنك - 52111 

الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13141

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر   2122 حارس   24 في  املؤرخ 

ذات  شركة   TIZYINE TRANS حل 

رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها  وعنوان  درهم   111.111

احممد  حوالي  قصر  اإلجتماعي 

املغرب  الرشيدية   52111  - الخنك 

نتيجة لنقص التمويل واملنافسة.

و عين :

السيد)ة( علي اوخر�ضى وعنوانه)ا( 

 52111 الخنك  اخليفة  ايت  رحالة 

الخنك املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

قصر  وفي   2122 يوليو   13 بتاريخ 

 52111  - الخنك  احممد  حوالي 

الرشيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 733.

69I

CADES SARL

 AFRICA PRINTING

SOLUTION SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AFRICA PRINTING SOLUTION

SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 211 شارع 

الزرق0وني اقاحة ادليدا طابق 7 - 

21211 الدار البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.425711

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2122 تم تمويل  21 يونيو  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«211 شارع الزرق0وني اقاحة ادليدا 

البيضاء  الدار   21211  -  7 طابق 

 24 رقم  »حجموعة  إلى  املغرب» 

حجموعة جينيمر اقاحة   3 زنقة رقم 

الدارالبيضاء   21111  - البالوديو2 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831958.

71I

FISC INFO

CAFTAN YARNS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FISC INFO
 BD IBN TACHFINE 13

 CASABLANCA ، 20500،
CASABLANCA MAROC

CAFTAN YARNS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
ابنو خيران اقاحة السفير شفة 16 
ط 5 شارع 2 حارس - 21512 الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.314319

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  22 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة ابنو خيران اقاحة السفير   13»
شفة 16 ط 5 شارع 2 حارس - 21512 
»زنقة  إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 
حرحوشة اقاحة انس ابن حالك رقم 
11 حكرر خليل 1 ال فيليت - 21321 

الدار البيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831894.
71I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE JITSAFAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC D CITE LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
STE JITSAFAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

املقاوحة تجزئة الحسنية رقم 11 
ورزازات 45111 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12133

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JITSAFAR
غرض الشركة بإيجاز : بيع تداكير 

الركاب باالنترنيت
-بيع وشراء السيارات املستعملة

-االستراد والتصدير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 11 رقم  الحسنية  تجزئة  املقاوحة 

ورزازات 45111 ورزازات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
811 حصة   : السيد احهري رشيد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد احهري زكرياء : 211 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  احهري  السيد 
 11 حي املقاوحة تجزئة الحسنية رقم 

45111 ورزازات املغرب.
عنوانه)ا(  زكرياء  احهري  السيد 
 11 حي املقاوحة تجزئة الحسنية رقم 

45111 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  رشيد  احهري  السيد 
 11 حي املقاوحة تجزئة الحسنية رقم 

45111 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2122 تمت رقم 281.

72I
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CONSEILS EVERNAGE

CHOWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

CHOWORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

جوهرة ال0ابق التاني شقة رقم 17 

شارع عالل الفا�ضي حراكش 41111 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127535

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHOWORKS

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة 

استيراد وتصدير 

صيدلية بالتفصيل.

اقاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 17 جوهرة ال0ابق التاني شقة رقم 

 41111 شارع عالل الفا�ضي حراكش 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1111  : عبداالله شكري  السيد 

بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عبداالله شكري عنوانه)ا( 
املحاحيد 5 رقم 981 حراكش 41111 

حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد عبداالله شكري عنوانه)ا( 
املحاحيد 5 رقم 981 حراكش 41111 

حراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137915.

73I

ANNONCE LEGALE

BRANDING WORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

BRANDING WORLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع اللة 

الياقوت وزنقة االرار 9 اقاحة كاليز 

ال0ابق 4 الشقة 1 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551455

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRANDING WORLD

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حن الشركة في املغرب وفي الخارج :

وكاالت  خدحات  كافة  تقديم   •

والوكاالت  اإلنتاج  ووكاالت  االتصال 

الرقمية.

املعارض  وتنشيط  تنظيم   •
والعروض  واألجنمة  واملعارض 

واملدرجات وجميع األحداث.
 ، الجرافيكي  اإلنشاء  أعمال   •
والتركيب الضوئي ، والحفر الضوئي ، 
 (DTP( واإلعالن بمساعدة الكمبيوتر

، وال0باعة بجميع أشكالها.
ت0وير وإنتاج وإطالق الحمالت   •

اإلعالنية والتناسبية.
• إنتاج أي نوع حن الوثائق املكتوبة 
أو السمعية البصرية الستخداحها في 
الصحافة أو الراديو أو التلفزيون أو 

السينما أو العرض العا2.
والكتالوجات  الكتب  طبعات   •
واملوسوعات  والقواحيس  واألدلة 

وغيرها.
واملجالت  الصحف  إنشاء   •
لالستخدا2  الدورية  واملجالت 

الداخلي أو للجمهور العا2.
وسائل  لجميع  اإلعالنات  إدارة   •
 - تلفزيون   - - راديو  اإلعال2 )صحافة 

حلصقات(.
واألفال2  الدعائية  اإلعالنات   •
الوثائقية والصور الدعائية والرسائل 

اإلذاعية وحا إلى ذلك.
• استيراد وتصدير وتجارة والتجارة 
اإللكترونية لألعمال الفنية واألشياء 

التمينة وأي أداة كمبيوتر.
 ، سينمائية  أعمال  تنفيذ   •
 ، إنتاج   ، ، سمعية بصرية  تصويرية 

ت0وير ، طباعة ... إلخ.
البصري  السمعي  اإلنتاج   •
والسينمائي  الفوتوغرافي  والتصوير 

واالتصاالت.
إدارة   ، تأجير   ، حيازة   ، إنشاء   •
 ، تأجير   ، األعمال  جميع  تأجير 
املؤسسات  جميع  تشغيل   ، تركيب 
والشركات واملصانع والورش املتعلقة 

بأي حن األنش0ة املحددة.
• أخذ أو حيازة أو استخدا2 أو نقل 
االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنش0ة.
• التجارة اإللكترونية واالستيراد / 

التصدير.
والدعم  واملشورة  التدريب   •

والتوجيه.

• التذاكر عبر اإلنترنت.

جميع املعاحالت   ، وبشكل أعم   •

التجارية والصناعية واألوراق املالية 

واملالية املتعلقة حباشرة أو

بشكل غير حباشر كلًيا أو جزئًيا   •

إلى أي حن الكائنات املحددة أو أي   ،

كائنات حماثلة أو ذات صلة..

عنوان املقر االجتماعي : شارع اللة 

اقاحة كاليز   9 الياقوت وزنقة االرار 

الدار   21111  -  1 الشقة   4 ال0ابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

511 حصة   : السيد حهدي هارود 

بقيمة 51.111 درهم للحصة .

 511  : احوضكن  حسني  السيد 

حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هارود  حهدي  السيد 

21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

احوضكن  حسني  السيد 

الدار   21111 املعارف  عنوانه)ا( 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  هارود  حهدي  السيد 

21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

احوضكن  حسني  السيد 

الدار   21111 املعارف  عنوانه)ا( 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831938 .
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FIDUCIAIRE ALKAFIL

EMPIRE FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
EMPIRE FRUITS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 

رقم 7 عمارة القادسية حي االزدهار 
حراكش - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127451
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMPIRE FRUITS
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - والخضر  الفواكه  في  بالجملة 
االستيراد  في  والوساطة  التجارة 

والتصدير.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة القادسية حي االزدهار   7 رقم 

حراكش - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السيد حممد احين حسرار 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
الحاج  ايت  الحميد  عبد  السيد 
درهم   111 حصة بقيمة   511  : علي 

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

حسرار  احين  حممد  السيد 
رقم   3 الرويضات  تجزئة  عنوانه)ا( 
حراكش  الفا�ضي  عالل  شارع   33

41191 حراكش املغرب.
الحاج  ايت  الحميد  عبد  السيد 
68 ح 2 ج  294 بلوك  علي عنوانه)ا( 

حراكش 41171 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حسرار  احين  حممد  السيد 
رقم   3 الرويضات  تجزئة  عنوانه)ا( 
حراكش  الفا�ضي  عالل  شارع   33

41191 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137817.
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FICAGEST

ELKOUBEL III
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، حراكش 

maroc
ELKOUBEL III شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حسلم تجزئة بوكار ال0ابق الثالت 
الشقة 14 باب دكالة حراكش - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127551
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELKOUBEL III

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
 ، حقهى   ، ح0عم  استغالل  الفندقي 

فندق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثالت  ال0ابق  بوكار  تجزئة  حسلم 
 - حراكش  دكالة  باب   14 الشقة 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   511  : بلقزيز  السيد لواء 

بقيمة 111 درهم للحصة .
الكتبية  الحسن  حممد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   511  :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد لواء بلقزيز عنوانه)ا( شارع 
أوليفر جليز  الزرق0وني فيال  حممد 

حراكش 41111 حراكش املغرب.
الكتبية  الحسن  حممد  السيد 
الكتبية  فيال  باريس  زنقة  عنوانه)ا( 
 41111 حراكش  الشتوي  الحي 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد لواء بلقزيز عنوانه)ا( شارع 
أوليفر جليز  الزرق0وني فيال  حممد 

حراكش 41111 حراكش املغرب
الكتبية  الحسن  حممد  السيد 
الكتبية  فيال  باريس  زنقة  عنوانه)ا( 
 41111 حراكش  الشتوي  الحي 

حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137923.
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Solve financial problems

سبوتكوم
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Solve financial problems
 rue liberté 3eme Etage ،,11

20000، Casablanca MAROC
سبوتكو2 شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 526 حي 
الشرف شقة ا1 ال0ابق السفلي - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127295

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سبوتكو2.
غرض الشركة بإيجاز : خدحات في 

حجال االتصااللت ة املعلوحيات.
حي   526  : عنوان املقر االجتماعي 
 - السفلي  ال0ابق  ا1  شقة  الشرف 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد شرف الدين حمزة : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حمزة  الدين  شرف  السيد 
 16 اقاحة الفردوس شقة  عنوانه)ا( 

41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حمزة  الدين  شرف  السيد 
 16 اقاحة الفردوس شقة  عنوانه)ا( 

41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7582.
77I
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MABROSEC

RIMAL MARKET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MABROSEC
شارع حكة عمارة 164 الحي االداري 
ال0ابق الثاني رقم 14 ص.ب 2257 

، 71111، العيون املغرب
RIMAL MARKET شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 

االداري شارع حكة رقم 194 العيون 
- 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42395

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RIMAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARKET
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حمتاز.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   194 االداري شارع حكة رقم 

- 71111 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : املتوكل  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املتوكل  لحسن  السيد 
املتوكل  فيال   172 رقم  حكة  شارع 
الحي االداري العيون 71111 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  املتوكل  لحسن  السيد 

املتوكل  فيال   172 رقم  حكة  شارع 
الحي االداري العيون 71111 العيون 

املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 13 

يوليو 2122 تمت رقم 2174/2122.
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املركز الجهوي لالستتمار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STE MALCHIN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستتمار لجهة درعة 

تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عمارة دادس 

ال0ابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

STE MALCHIN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز اكدز 

- 47151 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3919

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MALCHIN SARL

حفر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبار 

* املفاوضات في جميع األعمال

* التصدير واالستيراد .

حركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اكدز - 47151 زاكورة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 81.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

حصة   411  : السيد بكر حظلو2 

بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   411  : احمد  بكر  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حظلو2  بكر  السيد 

اكدز  بلدية  حركز  املسيرة  تجزئة 

47151 زاكورة املغرب.

السيد بكر احمد عنوانه)ا( تجزئة 

 47151 اكدز  بلدية  حركز  املسيرة 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حظلو2  بكر  السيد 

اكدز  بلدية  حركز  املسيرة  تجزئة 

47151 زاكورة املغرب

السيد بكر احمد عنوانه)ا( تجزئة 

 47151 اكدز  بلدية  حركز  املسيرة 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   31 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2122 تمت رقم -.
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RK CONSULTING GROUPE

CPP IMMOBILEIR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT 34

 DEUXIEME ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC

CPP IMMOBILEIR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 218 

سيدي غانم طريق أسفي حكتب رقم 

29 - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127539

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 CPP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILEIR

غرض الشركة بإيجاز : الزراعة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 218 

سيدي غانم طريق أسفي حكتب رقم 

29 - 41111 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد حممد آيت الحاج : 1.111 

حصة بقيمة 11 درهم للحصة .

 

 1111  : السيد حممد آيت لحاج 

بقيمة 11.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حممد آيت لحاج عنوانه)ا( 

دوار الحاجب اوريكة تمناوت الحوز 

41111 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

سولنيي  فليب  باسكال  السيد 

جاكين  آنا  شارع   41 عنوانه)ا( 

 92111 بيالنكور  بولون   92111

بولون بيالنكور فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137917.

81I
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SIGMA INFO

أكاديمية قضاوي للرياضة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SIGMA INFO
 DR TAJDA TARMIGTE

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

أكاديمية قضاوي للرياضة شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 811/51 
دوار تاجدة ترحيكت - 45111 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11417
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أكاديمية قضاوي للرياضة.
األنش0ة   : غرض الشركة بإيجاز 
,االستشارات  بالرياضة  املتعلقة 

الرياضية وإدارتها,
التدريب الريا�ضي.

 51/811  : عنوان املقر االجتماعي 
 45111  - ترحيكت  تاجدة  دوار 

ورزازات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 71  : قضاوي  فاضمة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
15 حصة   : السيد كريم قضاوي 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد جمال قضاوي : 15 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 71  : قضاوي  فاضمة  السيدة 

بقيمة 111 درهم.

بقيمة   15  : السيد كريم قضاوي 

111 درهم.

السيد جمال قضاوي : 15 بقيمة 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة فاضمة قضاوي عنوانه)ا( 

45111 ورزازات  تاجدة أهل ورزازات 

املغرب.

عنوانه)ا(  قضاوي  كريم  السيد 

 45111 ورزازات  ترحيكت  تاجدة 

ورزازات املغرب.

عنوانه)ا(  قضاوي  جمال  السيد 

 45111 ورزازات  ترحيكت  تاجدة 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة فاضمة قضاوي عنوانه)ا( 

45111 ورزازات  تاجدة أهل ورزازات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2121 تمت رقم 394.

81I

ACO CONSULTING

STUDIO SKETCH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,71

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

STUDIO SKETCH شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 59، شارع 

الزرق0وني - إقاحة الزهور – ال0ابق 

الثاحن - رقم 24 - 21361 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551473

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO SKETCH

غرض الشركة بإيجاز : كل نشاط 

وكالة تصميم واتصاالت.

عنوان املقر االجتماعي : 59، شارع 

الزرق0وني - إقاحة الزهور – ال0ابق 

الدار   21361  -  24 رقم   - الثاحن 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 Christophe Benoit السيد 

 111 بقيمة  حصة   URSO : 1.000

درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 Christophe Benoit السيد 

 rue André  ,29 عنوانه)ا(   URSO

 Citroën - Levallois-Perret 92311

فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 Christophe Benoit السيد 

 rue André  , عنوانه)ا(   URSO

 Citroën - Levallois-Perret 92311

فرنسا فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831946.

82I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

كلوبال ستراتيجي ماناجمانت
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BARAKA
شارع عبد املوحن165 اقاحة الحقول 

عمارة ب ال0ابق الرابع شقة رقم 
خمسة ، 21221، الدار البيضاء 

املغرب
كلوبال ستراتيجي حاناجمانت 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 411 شارع 
الزرق0وني اقاحة حمد ال0ابق 

االول شقة رقم واحد - 21371 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551383

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
: كلوبال  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

ستراتيجي حاناجمانت.
استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

التسيير.
 411  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرق0وني اقاحة حمد ال0ابق 
االول شقة رقم واحد - 21371 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد وصال عبد العزيز : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :



14851 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

العزيز  عبد  وصال  السيد 
رياض  تقسيمة   17 عنوانه)ا( 
كاليفورنيا  راندا  اقاحة  االندلس 

21151 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
العزيز  عبد  وصال  السيد 
رياض  تقسيمة   17 عنوانه)ا( 
كاليفورنيا  راندا  اقاحة  االندلس 

21151 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
83I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CROWN FITNESS & SPA
إعالن حتعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع حوريتانيا صندوق البريد 
2619 ، 41111، حراكش املغرب

CROWN FITNESS & SPA »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 12 زنقة 
صابري بوجمعة ال0ابق االول رقم 6 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.434893

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
 ( بيع جميع الحصص االجتماعية   :
التي يمتلكها  حصة اجتماعية(   511
شركة  في  قي�ضي  البكاي  السيد 
 (CROWN FITNESS & SPA )SARL

لفائدة السيد جاد ابوقالب
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: تمويل الشكل القانوني للشركة حن 
 (CROWN FITNESS & SPA )SARL
 CROWN FITNESS & SPA الى 

 (SARL AU
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
البكاي قي�ضي حن  استقالة السيد   :
حهاحه كمسير شريك وتعيين السيد 

غير  ملدة  وحيد  حسير  ابوقالب  جاد 
حمددة؛

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
املصرفية  الشركات  توقيع  حنح   :
أي  وبدون  وحنفصل  فردي  بشكل 

قيود للسيد جاد ابوقالب
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: املوافقة على تعديل املواد 1 ,3 ,6 ,7 

و16
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831998.
84I

smaticomp

SHIHAN GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع حممد الخاحس 

وشارع املقاوحة ال0ابق التاني 
رقم 2 الدارالبيضاء -، 21311، 

casablanca maroc
SHIHAN GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 84 زنقة 
والد زيان حركز تجاري ابوظبي طابق 
3 رقم 94 - 21321 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551563
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHIHAN GROUP
غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

املواد الغذائية واملشروبات.

زنقة   84  : عنوان املقر االجتماعي 

والد زيان حركز تجاري ابوظبي طابق 
الدارالبيضاء   21321  -  94 رقم   3

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد احين العلوي حدغري : 341 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة.

 331  : احرادوش  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد يونس زوهري : 331 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

السيد احين العلوي حدغري : 341 

بقيمة 111 درهم.

 331  : احرادوش  عبدهللا  السيد 

بقيمة 111 درهم.

السيد يونس زوهري : 331 بقيمة 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حدغري  العلوي  احين  السيد 
عنوانه)ا( 138 زنقة واد ايكم درج و2 
طابق 3 شقة 21 زاوية زنقة الزيزفون 

21321 الدارالبيضاء املغرب.

احرادوش  عبدهللا  السيد 

 9 شقة   22 اسية  اقاحة  عنوانه)ا( 

 51111 ج   2 امللكي  الجيش  شارع 

حكناس املغرب.

عنوانه)ا(  زوهري  يونس  السيد 

شارع حممد السادس اقاحة نيوسنتر 

طنجة   91111  166 شقة   12 طابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حدغري  العلوي  احين  السيد 
عنوانه)ا( 138 زنقة واد ايكم درج و2 
طابق 3 شقة 21 زاوية زنقة الزيزفون 

21321 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832119.

85I

جمال الصدقي حماسب حعتمد

STE EL AOULA AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جمال الصدقي حماسب حعتمد
شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 15111، الخميسات املغرب
STE EL AOULA AGRICOLE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

الغمان ايت ايشو واملاس الخميسات 
الخميسات 15111 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29575
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AOULA AGRICOLE
حستغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الغمان ايت ايشو واملاس الخميسات 
الخميسات   15111 الخميسات 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

1.511.111 درهم، حقسم كالتالي :
 3.111  : املص0فى  رفيق  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد رفيق حممد : 3.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد رفيق احمد : 3.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد رفيق عبد الواحد : 3.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 3.111  : السيد رفيق عبد املالك 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد رفيق املص0فى عنوانه)ا( 
رقم 35 زنقة واد اليرحوك حي الزهراء 
الخميسات   15111 الخميسات 

املغرب.
عنوانه)ا(  حممد  رفيق  السيد 
رقم 35 زنقة واد اليرحوك حي الزهراء 
الخميسات   15111 الخميسات 

املغرب.
السيد رفيق احمد عنوانه)ا( رقم 
الزهراء  حي  اليرحوك  واد  زنقة   35
الخميسات   15111 الخميسات 

املغرب.
الواحد  عبد  رفيق  السيد 
زنقة واد اليرحوك   35 رقم  عنوانه)ا( 
 15111 الخميسات  الزهراء  حي 

الخميسات املغرب.
السيد رفيق عبد املالك عنوانه)ا( 
رقم 35 زنقة واد اليرحوك حي الزهراء 
الخميسات   15111 الخميسات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد رفيق املص0فى عنوانه)ا( 
رقم 35 زنقة واد اليرحوك حي الزهراء 
الخميسات   15111 الخميسات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 312.
86I

hope change company

hope change company
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hope change company
 bis nahj chahid mohamed 115
radi ، 20000، el jadida MAROC
hope change company شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر 
بال0ابق االر�ضي 115 حكرر نهج 

الشهيد حممد الرا�ضي السالوي - 
24111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18685

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 hope  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. change company

حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

حتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

نهج  حكرر   115 االر�ضي  بال0ابق 

 - السالوي  الرا�ضي  حممد  الشهيد 

24111 الجديدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيدة نعيمة حضر : 911 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   111  : السيد نسيم خرفي 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة نعيمة حضر عنوانه)ا( 46 

الجديدة   24111 باديس  ابن  شارع 

املغرب.

 19 السيد نسيم خرفي عنوانه)ا( 

النجد 1 24111 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة نعيمة حضر عنوانه)ا( 46 

الجديدة   24111 باديس  ابن  شارع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

أكتوبر 2121 تمت رقم 1223.

87I

AGC CONSEILS

بيرتا سكن
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSEILS
نخلة 8 ال0ابق 3 رقم 11 شارع 
العقيد العال2 حوالي الرشيد، 
21661، الدار البيضاء املغرب

بيرتا سكن شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 شارع 
لال الياقوت رقم 56 ال0ابق االول 
وشارع حص0فى املعاني . - 7111 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528937

 23 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2121 ديسمبر 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
بيرتا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سكن.
حنعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري.
العمليات  -جميع 
املرتب0ة  املالية،التجاريةوالصناعية 
بصفة حباشرة او غير حباشرة بالعقار
61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
االول  ال0ابق   56 رقم  الياقوت  لال 
 7111  -  . املعاني  حص0فى  وشارع 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : برطاحي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  برطاحي  رشيد  السيد 

 29491 رقم299  حديونة  جنان 

حديونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  برطاحي  رشيد  السيد 

 29491 رقم299  حديونة  جنان 

حديونة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2122 تمت رقم 818993.

88I

CABINET RMILI&ASSOCIES

SPA FARNATCHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

SPA FARNATCHI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي قا عة 

بناهيض سوق الفا�ضي رقم 61 

املدينة 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2115 نونبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 SPA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARNATCHI

غرض الشركة بإيجاز : 

أو  التجارية  املنشآت  حستأجر 

الصناعية »التدليك والتجميل»



14853 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

املعاحالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 
قد  التي  املالية  األوراق  أو  العقارية 
تكون حرتب0ة بغرض الشركة أو أي 

غرض حشابه أو ذي صلة.
عة  قا   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 61 رقم  الفا�ضي  سوق  بناهيض 

املدينة 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 RIAD FARNATCHI الشركة 
درهم   111 بقيمة  حصة   : 900

للحصة.
 WIX JAMES WILLIAM : السيد 
111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 

 .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 RIAD فرناد�ضي  رياض  الشركة 
عة  قا  عنوانه)ا(   FARNATCHI
 2-3 نات�ضي رقم  الفر  بناهيض درب 

41111 حراكش املغرب.
 WIX JAMES WILLIAM السيد 
لندن اململكة   5148 لندن  عنوانه)ا( 

املتمدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 WIX JAMES WILLIAM السيد 
لندن اململكة   5148 لندن  عنوانه)ا( 

املتمدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ 11 ديسمبر 

2115 تمت رقم 6191.
89I

ACO CONSULTING

DELTA DATTES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,71
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

DELTA DATTES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 59، شارع 
الزرق0وني - إقاحة الزهور – ال0ابق 

الثاحن - رقم 24 - 21361 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551641

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DATTES
ت0وير،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملمتلكات  األرا�ضي  وتشغيل  تجهيز 

الفالحية.
عنوان املقر االجتماعي : 59، شارع 
الزرق0وني - إقاحة الزهور – ال0ابق 
الدار   21361  -  24 رقم   - الثاحن 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حمبوب  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حممد حمبوب عنوانه)ا( 
سيدي   -  89 رقم   - الكولين  تجزئة 
البيضاء  الدار   21111 حعروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد حمبوب عنوانه)ا( 
سيدي   -  89 رقم   - الكولين  تجزئة 
البيضاء  الدار   21111 حعروف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831987.

91I

amics tex

 HASSAN MOR IMPORT
EXPORT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

amics tex

 Rue Yacoub El Mansou 1er 2

etage ، 90000، tanger maroc

 HASSAN MOR IMPORT

EXPORT شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي البوغاز 

شارع 85 حمل 16 - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72587

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 يونيو   28 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

 HASSAN MOR الوحيد  الشريك 

رأسمالها  حبلغ   IMPORT EXPORT

حقرها  وعنوان  درهم   11.111

اإلجتماعي حي البوغاز شارع 85 حمل 

16 - 91111 طنجة املغرب نتيجة ل : 

أسباب إقتصادية.

حي  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

 91111 - 16 85 حمل  البوغاز شارع 

طنجة املغرب. 

و عين :

حسن حراد وعنوانه)ا(  السيد)ة( 

إي0اليا  ساسولو   41149 إي0اليا 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255483.

91I

FNMCOMPTA

PARAPHARMACIE SOAY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
PARAPHARMACIE SOAY شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي السعادة 
15 ال0ابق االر�ضي رقم 15 اكزناية - 

طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129223

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARAPHARMACIE SOAY
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

التجميلية ال0بية بالتقسيط .
السعادة   : عنوان املقر االجتماعي 
15 ال0ابق االر�ضي رقم 15 اكزناية - 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
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 511  : بنجاعة  سفيان  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

 511  : بنجاعة  سفيان  السيد 
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد سفيان بنجاعة عنوانه)ا( 
 1 اسماء  عمارة   3 الزحوري  حجمع 
ط 3 رقم 53 - طنجة 91111 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد سفيان بنجاعة عنوانه)ا( 
 1 اسماء  عمارة   3 الزحوري  حجمع 
ط 3 رقم 53 - طنجة 91111 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7562.
92I

LAITUE SARLAU

غصن النخيل
تعيين حتصرفين

GHOSN ENNAKHIL
الدارالبيضاء تجزئة التوفيق عمارة 
زنيت 1 - ال0ابق السفلي- سيدي 

حعروف الدارالبيضاء تجزئة 
التوفيق عمارة زنيت 1 - ال0ابق 

السفلي- سيدي حعروف، 21451، 
.الدارالبيضاء املغرب

غصن النخيل »شركة املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 

الدارالبيضاء تجزئة التوفيق عمارة 
زنيت 1 - ال0ابق السفلي- سيدي 

حعروف الدارالبيضاء تجزئة 
التوفيق عمارة زنيت 1 - ال0ابق 
السفلي- سيدي حعروف 21451 

.الدارالبيضاء املغرب.
»تعيين حتصرفين»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.115265

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2122

خالل  حتصرفين  تعيين  تقرر 
السنوات املالية التالية : 

2122 -
2123 -
2124 -
2125 -
2126 -

األشخاص ال0بيعيون : 
ليالني  يوسف  السيد)ة( 
بصفته)ا( حتصرف والكائن عنوانه)ا( 

ب : املغرب - .الدارالبيضاء املغرب
املمثل   ( االعتباريون  األشخاص 

الدائم( : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831921.

93I

LAITUE SARLAU

غصن النخيل
تعيين رئيس حجلس اإلدارة

GHOSN ENNAKHIL
الدارالبيضاء تجزئة التوفيق عمارة 
زنيت 1 - ال0ابق السفلي- سيدي 

حعروف الدارالبيضاء تجزئة 
التوفيق عمارة زنيت 1 - ال0ابق 

السفلي- سيدي حعروف، 21451، 
.الدارالبيضاء املغرب

غصن النخيل »شركة املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 

الدارالبيضاء تجزئة التوفيق عمارة 
زنيت 1 - ال0ابق السفلي- سيدي 

حعروف الدارالبيضاء تجزئة 
التوفيق عمارة زنيت 1 - ال0ابق 
السفلي- سيدي حعروف 21451 

.الدارالبيضاء املغرب.
»تعيين رئيس حجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.115265

اإلداري  العا2  الجمع  إطار  في 
املؤرخ في 22 يونيو 2122

تقرر تعيين السيد ليالني يوسف
رئيسا ملجلس إدارة شركة غصن 

النخيل 
بتاريخ : 22 يونيو 2122

له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
فيما يلي : في حدود غرض الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831921.
94I

fiduciaire koutoubia

شركة مطعم فيال تيفولي )ش.م(
شركة املساهمة
تفويت حصص

fiduciaire koutoubia
 rue hasan ben m’barek 34
 gueliz ، 40000، marrakech

maroc
شركة ح0عم فيال تيفولي )ش.2( 

شركة املساهمة
وعنوان حقرها اإلجتماعي كيلوحتر 
3 طريق الدار البيضاء - 41111 

MARRAKECH املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8174

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2116 أكتوبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فيصل  )ة(  السيد  تفويت 
التدالوي 9.491 حصة اجتماعية حن 
حصة لفائدة السيد   11.111 أصل 
أكتوبر   17 بتاريخ  أحمد بوحعزا  )ة( 

.2116
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138136.
95I

audilex accounting

AMIZMIZ PLUS
إعالن حتعدد القرارات

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
AMIZMIZ PLUS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 148 
ال0ابق السفلي سويقة أحزحيز - 

42113 أحزحيز املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.98451

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 13 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: تعيين كل حن السيدة اجاكال غزالن 
كمسيرين  فائز  العزيز  عبد  والسيد 

جديدين
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  12 رقم  بند 
حن  كل  تعيين  ب  يتعلق   : حايلي 
السيدة أجاكال غزالن والسيد فائز 

عبد العزيز كمسيرين للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137723.
96I

Société somicoc

شركة سونطخ كاس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة سون0خ كاس شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
73 اقاحة صالح حتجر رقم 1 حوالي 

رشيد - 31111 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عادل العايدي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   491
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
يوليو   17 بتاريخ  العايدي  حمسن 

.2122



14855 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3137/2122.
97I

Société somicoc

شركة سونطخ كاس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة سون0خ كاس شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان حقرها االجتماعي تجزئة رقم 
73 اقاحة صالح حتجر رقم 1 حوالي 

رشيد - 31111 فاس .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  17 يوليو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة حن »شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3137/2122.
98I

FIDUCIARE COMPTABLITE

FATIMA FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربعاء الغرب ، 14311، 

سوق األربعاء الغرب املغرب
FATIMA FOOD شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
الداللحة حوالي بوسلها2 - 14311 

سوق األربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27613

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 فبراير   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FATIMA FOOD

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجبات.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 14311  - الداللحة حوالي بوسلها2 

سوق األربعاء الغرب املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة فاطمة بنفاتح عنوانه)ا( 

سوق   14311 حوالي بوسلها2 حركز 

األربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة فاطمة بنفاتح عنوانه)ا( 

سوق   14311 حوالي بوسلها2 حركز 

األربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تمت   2122 حارس   17 بتاريخ 

.128

99I

اورو افريك إكسبير

 SOCIETE UNION
ECOLOGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�ضي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة حراكش ، 

41111، حراكش املغرب
 SOCIETE UNION ECOLOGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 
السفلي حلكية زهور تاركة الش0ر

D رقم 23 تاركة - 41131 حراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127513

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE UNION ECOLOGIQUE
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة األرا�ضي الزراعية واستغاللها.
ال0ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الش0ر تاركة  زهور  حلكية  السفلي 
حراكش   41131  - تاركة   23 رقم   D

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
: الفريدو  جوزي  لناريس   السيد 
341 حصة بقيمة 111 درهم للحصة.
331 حصة   : السيد عبيدي فريد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 331  : باسكال رفائيل  لو  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

الفريدو  جوزي  لناريس  السيد 
حاريو  حوريس  زنقة   16 عنوانه)ا( 
سان  سير  فينيو   91271  91271

فرنسا.
السيد عبيدي فريد عنوانه)ا( 34 
فينيو   91271  91271 زنقة حولييغ 

سير سان فرنسا.
رفائيل  باسكال  لو  السيد 
 91231 حو�ضي  شارع   72 عنوانه)ا( 

91231 كونتيغرو2 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الفريدو  جوزي  لناريس  السيد 
حاريو  حوريس  زنقة   16 عنوانه)ا( 
سان  سير  فينيو   91271  91271

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137877 .
111I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

AYMAZ ALLIMENTATION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�ضي شارع 
ابن الخ0يب الشقة 3 بورحانة ، 

31161، فاس املغرب
 AYMAZ ALLIMENTATION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر رقم 
ي171 تجزئة سايس بروحو الرجاء 3 
جماعة والد ال0يب - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73343

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYMAZ ALLIMENTATION
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حمتاز، تاجر بالتقسيط داخل حتجتر 

غير حتخصص.
عنوان املقر االجتماعي : حتجر رقم 
ي171 تجزئة سايس بروحو الرجاء 3 
فاس   31111  - جماعة والد ال0يب 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد ايماز ياسين : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حي  السيد ايماز ياسين عنوانه)ا( 
املصلى قرية با حممد 31111 تاونات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حي  السيد ايماز ياسين عنوانه)ا( 
املصلى قرية با حممد 31111 تاونات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3913.
111I

distra conseils

M.S.J.TRANSMISSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 ال0ابق الثاني الحي 
الحسني ، 41111، حراكش املغرب
M.S.J.TRANSMISSION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
97 املسار حراكش - 41111 حراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127555

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.S.J.TRANSMISSION
بائع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط لالدوات امليكانيكية
- تصدير واستيراد

- تجارة ق0ع الغيار للسيارات..
عنوان املقر االجتماعي : حمل رقم 
حراكش   41111  - املسار حراكش   97

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
:  السيد حوالي حص0فى جيناري 
درهم   1.111 بقيمة  حصة   511

للحصة .
: جيناري  سعيد  حوالي   السيد 
درهم   1.111 بقيمة  حصة   511

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
جيناري  حص0فى  حوالي  السيد 
عنوانه)ا( حمر الشاطئ تجزئة بوقدير 
ال0ابق   12 شقة  الناجح  اقاحة 
 41111 السفلي ع س الدار البيضاء 

حراكش املغرب.
جيناري  سعيد  حوالي  السيد 
تمسانت  شرفاء  دوار  عنوانه)ا( 
حراكش   41111 الحوز  التواحة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
جيناري  سعيد  حوالي  السيد 
تمسانت  شرفاء  دوار  عنوانه)ا( 
حراكش   41111 الحوز  التواحة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7879.

112I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NOTRAVAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع حممد الخاحس رقم 13 

ال0ابق الثاني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

STE NOTRAVAC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 15 
رقم 21 حي احالو خنبفرة - 54111 

خنيفرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3397

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   14 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  حبلغ   NOTRAVAC SARL
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
اإلجتماعي زنقة 15 رقم 21 حي احالو 
املغرب  خنيفرة   54111  - خنبفرة 

نتيجة ل : عد2 بلوغ الهدف .
 15 و حدد حقر التصفية ب زنقة 
 54111  - حي احالو خنبفرة   21 رقم 

خنيفرة املغرب . 
و عين :

تدجال  حفيظ  السيد)ة( 
خنيفرة   54111 خنيفرة  وعنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2122 تمت رقم 311.

113I

nador conseil sarl au

YASSIN-BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
YASSIN-BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 
الجنرال احزيان 72-71 - 62111 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6347

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   19 في  املؤرخ 
ذات  شركة   YASSIN-BETON
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
71- اإلجتماعي شارع الجنرال احزيان 
الناظور املغرب نتيجة   62111  -  72

لحل حبكر للشركة .
و عين :

حليش  حولود  السيد)ة( 
انصار  بني  الجديد  الحي  وعنوانه)ا( 
62111 الناظور املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
شارع  وفي   2122 حاي   19 بتاريخ 
 62111  -  71-72 احزيان  الجنرال 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 3216.
114I

VIMIL info

VIMIL info
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VIMIL info
11 شارع الحرية، ال0ابق 3, الشقة 
5, الدار البيضاء ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب
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VIMIL info شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 شارع 
الحرية، ال0ابق 3, الشقة 5 - 
21251 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21414

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 VIMIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.info
غرض الشركة بإيجاز : تكنولوجيا 

املعلوحات )حبرحج ، حملل ، حصمم(
استشارات الكمبيوتر

)تاجر  املعلوحات  تكنولوجيا 
حعدات(.

11 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الحرية، ال0ابق 3, الشقة 5 - 21251 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حمسين  رجاء  السيدة 
الدار البيضاء   21261 الخزاحى   112

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حمسين  رجاء  السيدة 
الدار البيضاء   21261 الخزاحى   112

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم -.
115I

االستاذ بدر الدين بولغدان

ALIMAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االستاذ بدر الدين بولغدان
 RUE ABDELKHALEK TORRES
 PRINTEMPS BUREAUX 2EME
 ETAGE RUE ABDELKHALEK

 TORRES PRINTEMPS BUREAUX
 2EME ETAGE، 30000، FES

املغرب
ALIMAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي عمارة السعيدي 

حكاتب الفتح ال0ابق الخاحس شقة 
رقم 25 - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73289
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALIMAC
دراسة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
جميع  وبيع  وشراء  وتصنيع  وإصالح 
اآلالت الصناعية أو ق0ع غيار اآلالت 
أو ق0ع الغيار الخاصة بكافة أنواع 

الصناعات الغذائية.
وتجهيز  وتخزين  وبيع  شراء   -

وتغليف جميع املنتجات الغذائية. 
والتخزين  والبيع  الشراء   -
الباطن  حن  والتعاقد  والتعبئة 
واملشورة والتوزيع والتمثيل التجاري 
والعمولة  والسمسرة  والصناعي 
املنتجات  لجميع  الدولية  والتجارة 
والسلع  واملواد  واآلالت  واألشياء 
بالصناعة  املتعلقة  الخا2  واملواد 

الغذائية.

- إنشاء أو حيازة أو تأجير أو تشغيل 
أو تأجير أي حنشآت تجارية أو صناعية 

تتعلق بالعمليات املذكورة أعاله.
واستغالل  وإنشاء  حيازة   -
والعمليات  االختراع  براءات  جميع 
والعالحات التجارية لحسابها الخاص.
- وبشكل أعم، حع حراعاة القيود 
القانونية  األحكا2  عن  الناتجة 
جميع املعاحالت التجارية   ، السارية 
أو الصناعية أو املالية أو املنقولة أو 
املعاحالت  أو غيرها حن  املنقولة  غير 
حن أي نوع كانت تتعلق بشكل حباشر 
أو غير حباشر بغرض الشركة والتي حن 
املحتمل أن تسهل ت0ويرها ، التنفيذ 

أو التمديد.
- تمثيل جميع العالحات التجارية 
واملشاركة في جميع الشركات التي لها 
طريق  عن  حرتبط  أو  حماثل  غرض 
إنشاء شركات أو شركات أو حنظمات 
أو عن طريق   ، جديدة على اإلطالق 
املساهمة أو االكتتاب أو شراء جميع 
األوراق املالية أو الحقوق االجتماعية 

أو االندحاج املشروع او غير ذلك.
املعاحالت  جميع  أعم،  وبشكل   -
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية 
املتعلقة بشكل حباشر أو غير حباشر 
أو التي قد   ، املحددة أعاله  باألشياء 

تعزز ت0وير الشركة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السعيدي  عمارة  امللكي  الجيش 
حكاتب الفتح ال0ابق الخاحس شقة 

رقم 25 - 31111 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 31.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 Boyauderie الشركة 
 811 زنقة  عنوانه)ا(   DRIMANO
الحي الصناعي سيدي ابراهيم ق0عة 

رقم 81 31111 فاس املغرب.
 BARTULOS BARTULOS السيد
املغرب  عنوانه)ا(   Miguel Angel

31111 فاس املغرب.
 PAGES MARIN Jose السيد 

 31111 املغرب  عنوانه)ا(   Antonio

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 PAGES MARIN Jose السيد 

 31111 املغرب  عنوانه)ا(   Antonio

فاس املغرب

العراقي  علي  حممد  السيد 
زنقة   81 رقم  عنوانه)ا(  الحسيني 

سيدي  الصناعي  الحي  الخوارزحي 

اراهيم 31111 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3176.

116I

INSAMA SARL

INSAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INSAMA SARL

61 شارع اللة ياقوت ركن حص0فى 

املعاني حكتب رقم 39 شقة رقم 1 ، 

21521، البيضاء املغرب

INSAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة ياقوت ركن حص0فى املعاني 

حكتب رقم 39 شقة رقم 1 حركز 
رياض - 21521 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

548163

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INSAMA
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تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املباني

إنتاج جميع الرسوحات املعمارية 
والصناعية ثنائية وثالثية األبعاد
االستيراد والتصدير والتوزيع.

 61  : االجتماعي  املقر  عنوان 
حص0فى  ركن  ياقوت  اللة  شارع 
 1 شقة رقم   39 املعاني حكتب رقم 
الدار البيضاء   21521  - حركز رياض 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   511  : السيد ياسين احين 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : السيد نور الدين حاجدي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد ياسين احين عنوانه)ا( رقم 
سيدي   1 حجموعة   14 الزنقة   41
حوحن 21412 الدار البيضاء املغرب.

حاجدي  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الفضل زنقة 41 حي 
البيضاء  الدار   21713 حوالي رشيد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد ياسين احين عنوانه)ا( رقم 
سيدي   1 حجموعة   14 الزنقة   41

حوحن 21412 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم -.
117I

somadik

 NAITELHAHJ GROUPE
INTERNATION
إعالن حتعدد القرارات

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 NAITELHAHJ GROUPE

INTERNATIONAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 
الع0ارة رقم 92 حي حوالي رشيد 
بلوك اوه العيون - - العيون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15541
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 12 يونيو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
1111 حصة حن السيدة  بيع   : حايلي 
نايت الحاج عايشة إلى السيدة زينب 

خلفالح
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
: استقالة السيدة نايت الحاج  حايلي 
عايشة حن الشركة وتعيين السيدة 
زينب خلفالح كمسيرة للشركة وهذه 

األخيرة تسير بإحضاءها 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  11 رقم  بند 
األسا�ضي  القانون  تعديل   : حايلي 

للشركة بالفصل 6 و7 و16
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   31 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2116.
118I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté OUISLANE CASH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

Sté OUISLANE CASH شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 
رقم2، زنقة إفران، حي األحل، 

ويسالن - 51181 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56745

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUISLANE CASH

تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحوال.

حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم2، زنقة إفران، حي األحل، ويسالن 

- 51181 حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد يوسف أبو هشا2 : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

هشا2  أبو  يوسف  السيد 

عنوانه)ا( رقم 861، تجزئة ياسمينة، 

ويسالن 51181 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

هشا2  أبو  يوسف  السيد 

عنوانه)ا( رقم 861، تجزئة ياسمينة، 

ويسالن 51181 حكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2688.

119I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

Sté PHARMACIE AIT LIBAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté PHARMACIE AIT LIBAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار آيت 
ليبار، آيت بوحياة، سيدي سليمان 

حول الكيفان - 51111 حكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56291

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE AIT LIBAR
غرض الشركة بإيجاز : صيدلي.

: دوار آيت  عنوان املقر االجتماعي 
سيدي سليمان  آيت بوحياة،  ليبار، 
حكناس   51111  - الكيفان  حول 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : خفيفي  أحين  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد أحين خفيفي عنوانه)ا( رقم 
 28811 حي اإلنارة   ،1 الحسنية   ،55
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املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد أحين خفيفي عنوانه)ا( رقم 
 28811 حي اإلنارة   ،1 الحسنية   ،55

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   12 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2117.
111I

nador conseil sarl au

ELBAI-COMMERCIAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ELBAI-COMMERCIAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 
الجيش امللكي رقم 237 شارع 

الجيش امللكي رقم 237 62111 
الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2217

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   24 في  املؤرخ 
ELBAI-COMMERCIAL شركة ذات 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 111.111 رأسمالها  حبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي رقم 237 شارع الجيش 
الناظور   62111  237 رقم  امللكي 

املغرب نتيجة لحل حبكر للشركة.
و عين :

الباي  الخالق  عبد  السيد)ة( 
امللكي  الجيش  شارع  وعنوانه)ا( 
املغرب  الناظور   62111  237 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
شارع  وفي   2122 حاي   24 بتاريخ 
الجيش امللكي رقم 237 شارع الجيش 

الناظور   62111  237 رقم  امللكي 
املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 3217.
111I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE BILKER TRANS
SARL-AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
SOCIETE BILKER TRANS SARL-
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 32 رقم 

218 عـــين قادوس حـي ملـصـلي فــاس - 
31111 فـــاس الـمـغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73299

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
SOCIETE BILKER TRANS SARL-

. AU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحـساب  لـبـضـائع  والوطني  الدولي 

الغير
االستراد والتـصدير.

رقم   32  : عنوان املقر االجتماعي 
218 عـــين قادوس حـي ملـصـلي فــاس - 

31111 فـــاس الـمـغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : قراوي  حـمـمــد  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قراوي  حـمـمــد  السيد 
بن  الجميل  املنظر  تـجـزئـة   61 رقـم 

سودة فــاس 31111 فـــاس الـمـغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  قراوي  حـمـمــد  السيد 
 61 رقـم  ال  املنظــر  تجزئة   61 رقـم 
تـجـزئـة املنظر الجميل بن سودة فــاس 

31111 فـــاس الـمـغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3836/2122.
112I

BOURA CONSEILS

عماري معمار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN MEKNES
، 50000، MEKNES MAROC

عماري حعمار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 298 
ر تجزئة لبريدية حجاط حكناس - 

51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56719
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

: عماري  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
حعمار.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري - أشغال عاحة أو بناء.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 298 
 - حكناس  حجاط  لبريدية  تجزئة  ر 

51111 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : الغني عماري  السيد عبد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد حممد عماري : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عماري  الغني  عبد  السيد 
12 تجزئة الفاضلية شارع  عنوانه)ا( 
حكناس   51111 السادس  حممد 

املغرب.
عنوانه)ا(  عماري  حممد  السيد 
حكناس   51111 الفاضلية   12 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عماري  الغني  عبد  السيد 
12 تجزئة الفاضلية شارع  عنوانه)ا( 
حكناس   51111 السادس  حممد 

املغرب
عنوانه)ا(  عماري  حممد  السيد 
حكناس   51111 الفاضلية   12 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2642.
113I

FINCOSA MARRAKECH

 BOULANGERIE PATISSERIE
GLACIER YAOUM YAOUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 
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االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE
 GLACIER YAOUM YAOUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

اسماء طريق تاركة - 41111 حراكش 
املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9949
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  28 أبريل  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 41111  - »اقاحة اسماء طريق تاركة 
الزهور   127« إلى  املغرب»  حراكش 
 41111  - عين اطي النخيل سيبع   1

حراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137986.
114I

FINCOSA MARRAKECH

MED AMINE BADRANE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

MED AMINE BADRANE شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة بالزا 
اقاحة D1 ال0ابق الثالث حكتب رقم 

4 - 41111 حراكش املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53837

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2121 ديسمبر   11 في  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تمويل 
 D1 اقاحة  بالزا  »اقاحة  للشركة حن 

ال0ابق الثالث حكتب رقم 4 - 41111 
إلى »سيدي يوسف  حراكش املغرب» 
بن علي احا2 حسجد املكينة - 41111 

حراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137948.
115I

B.& B. COMPTA

KIMO AUTO SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح ال0ابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي 2 الرباط 
، 11151، الرباط املغرب

 KIMO AUTO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 
السفلي حي املنزه رقم 1117 يعقوب 

املنصورالرباط - 11121 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161735

 17 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 KIMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AUTO SARL
غسل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات واملركبات وتنظيف جميع 

أنواع املنتجات.
الصيانة  حنتجات  وبيع  شراء   •

والتنظيف..
ال0ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يعقوب   1117 السفلي حي املنزه رقم 
الرباط   11121  - املنصورالرباط 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد صبري سفيان : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
511 حصة   : السيد صبري كريم 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سفيان  صبري  السيد 
يعقوب   1117 رقم  املنزه  حي 
الرباط   11121 املنصورالرباط 

املغرب.
عنوانه)ا(  كريم  صبري  السيد 
يعقوب   1117 رقم  املنزه  حي 
الرباط   11121 املنصورالرباط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  سفيان  صبري  السيد 
يعقوب   1117 رقم  املنزه  حي 
الرباط   11121 املنصورالرباط 

املغرب
عنوانه)ا(  كريم  صبري  السيد 
يعقوب   1117 رقم  املنزه  حي 
الرباط   11121 املنصورالرباط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126565.
117I

كابيني كونسيلتينك رحاب

MCS INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيني كونسيلتينك رحاب
8 شارع خريبكة اقاحة دار حبروكة 

ال0ابق 4 الشقة 21 ، 21251، الدار 
البيضاء املغرب

MCS INTERNATIONAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
سارية بن زنيم ال0ابق 3 الشقة 

3 النخيل البيضاء - 21371 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

544943

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 MCS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INTERNATIONAL

تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني

حنعش عقاري.
زنقة   12  : عنوان املقر االجتماعي 

الشقة   3 ال0ابق  زنيم  بن  سارية 

الدار   21371  - البيضاء  النخيل   3

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد هانبيو2 شين : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حص0فى بوتررزايت : 511 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شين  هانبيو2  السيد 

 232 فيال دي بري بارك الرحمة رقم 

البيضاء  الدار   27223 بوعزة  دار 

املغرب.

بوتررزايت  حص0فى  السيد 

 92 الرقم  الحمرية  اقاحة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   21151 كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  شين  هانبيو2  السيد 

 232 فيال دي بري بارك الرحمة رقم 

البيضاء  الدار   27223 بوعزة  دار 

املغرب



14861 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 825939.

118I

طودس شيكاس كنسيلتنك

STE GAZ AGRICO SARL A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طودس شيكاس كنسيلتنك
زنقة ال0وابل السفلى شارع 

نواكشط رقم 26 ت0وان ، 93111، 
ت0وان املغرب

 STE GAZ AGRICO SARL A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 76 شارع 
لوسوتو 4 رقم 2 الق0عة 1724 
تجزئة ا2 كلتو2 حرتيل - 93151 

حرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31911

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAZ AGRICO SARL A.U
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  بيع  البناء  حواد  بيع  الغاز 

الزراعية.
76 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 1724 الق0عة   2 رقم   4 لوسوتو 
 93151  - حرتيل  كلتو2  ا2  تجزئة 

حرتيل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

الصماك  الحكيم  عبد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الصماك  الحكيم  عبد  السيد 
حممد  بشارع  الساكن  عنوانه)ا( 
الخراز زنقة 13 رقم 21 بلوك ب/14 - 

ت0وان 93111 ت0وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الصماك  الحكيم  عبد  السيد 
حممد  بشارع  الساكن  عنوانه)ا( 
21 بلوك ب/14  13 رقم  الخراز زنقة 

- ت0وان 93111 ت0وان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2124.
119I

sofoget

GRAIN D›ORE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

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

، 14000، kenitra maroc
GRAIN D’ORE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي سيدي 
قاسم رقم 34 حي الجديد رقم 21 - 

14111 سيدي قاسم املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28487

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.111.111»
 1.111.111« إلى  درهم»   111.111»
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملستمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

يونيو 2122 تمت رقم 344.

121I

LE PREMIER CONSEIL

KOPAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

KOPAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املتجر في 

ال0ابق االر�ضي وتمث أر�ضي عمارة 

اجوادي 1 رقم 9 شارع النخيل 

املحاحيد 5 - 41111 حراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.114989

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 فبراير 2122 تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

وتمث  االر�ضي  ال0ابق  في  »املتجر 

9 شارع  1 رقم  أر�ضي عمارة اجوادي 

النخيل املحاحيد 5 - 41111 حراكش 

و4   2,3 رقم  »املتجر  إلى  املغرب» 

ب  حرف  العمارة  اوسط  طابق  حع 

العزيزية GH18 املحاحيد 5 - 41111 

حراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137938.

122I

LE PREMIER CONSEIL

POINT CLAIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

POINT CLAIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 75 

شارع املنصور الدهبي كليز - 41111 

حراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7653

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر   2122 يونيو   15 في  املؤرخ 

ذات  شركة   POINT CLAIR حل 

رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها  وعنوان  درهم   111.111

املنصور  شارع   75 رقم  اإلجتماعي 

الدهبي كليز - 41111 حراكش املغرب 

وحدة  العائدات  ل*تراجع  نتيجة 

املنافسة.

و عين :

العاحري  العربي  السيد)ة( 

سقر  بلبكار  تجزئة   2 ح  وعنوانه)ا( 

املغرب  حراكش   41111  139 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

 75 وفي رقم   2122 يونيو   15 بتاريخ 

 41111 شارع املنصور الدهبي كليز - 

حراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137934.

123I
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LE PREMIER CONSEIL

KOPAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
KOPAN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : املتجر في 
ال0ابق االر�ضي وتمث ار�ضي عمارة 

اجوادي 1 رقم 9 شارع النخيل 
املحاحيد 5 - 41111 حراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.114989
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
تقرر   2122 فبراير   19 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو :
ELECTRO KOBAN

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137938.
124I

MAY CONSULTING

zhong mo plastics industry
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MAY CONSULTING
7 زنقة املالز2 فرناند الفيليت ، 
21311، الدارالبيضاء املغرب

 zhong mo plastics industry
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : زنقة 

31 بلوك بناني 13 الحي املحمدي - 
21351 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.394187
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 18 حارس  املؤرخ في 
 zhong mo plastics industry
شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ 

وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
بلوك   31 زنقة  اإلجتماعي  حقرها 
 21351  - املحمدي  الحي   13 بناني 
لحل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

شركة.
و عين :

 YINBO Zhen السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 2 شارع ابن تاشفين طابق 
 21251 زيان  أوالد  طريق  زاوية   4
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
زنقة  وفي   2122 حارس   18 بتاريخ 
 - الحي املحمدي   13 بلوك بناني   31

21351 الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831953.
125I

FINCOSA MARRAKECH

UNIVERS DE LA PEAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

UNIVERS DE LA PEAU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي واجهة 

نخلة 1 رقم 44 الشقة 4 - 43111 
قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4143
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   22 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 UNIVERS DE LA الشريك الوحيد 
PEAU حبلغ رأسمالها 111.111 درهم 
واجهة  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 43111  -  4 الشقة   44 رقم   1 نخلة 

 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة  قلعة 
انعدا2 النشاط.

واجهة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 43111  -  4 الشقة   44 رقم   1 نخلة 

قلعة السراغنة املغرب. 
و عين :

بخيت  حسناء  السيد)ة( 
 341 رقم   11 الهناء  حي  وعنوانه)ا( 
املغرب  السراغنة  قلعة   43111

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 296/2122.
126I

 Centre des Génies حركز النبغاء املنهي

Professionnel

جوري طابي تراديسيونيل 
 JOURY TAPIS

TRADITIONNEL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 Centre des حركز النبغاء املنهي
Génies Professionnel

عمارة رقم 118 ال0ابق الثاني رقم 
4 قلعة السراغنة، 4311، قلعة 

السراغنة املغرب
 JOURY جوري طابي تراديسيونيل
TAPIS TRADITIONNEL شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
البساط رقم 71 تماللت - 43111 

قلعة السراغنة املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  16 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - تماللت   71 رقم  البساط  »تجزئة 

إلى  قلعة السراغنة املغرب»   43111

»تجزئة الزهراء 2 رقم 189 تماللت - 

43111 قلعة السراغنة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 16 

يوليو 2122 تمت رقم 288/2122.

127I

FIDURAK

OUAFAE JAOUDA وفاء جودة
إعالن حتعدد القرارات

FIDURAK

 N°106 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

OUAFAE JAOUDA وفاء جودة 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 221 

شارع حممد الخاحس، جيليز، 

حراكش - - حراكش املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14461

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 14 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تغيير نظا2 التسييرحن تسيير بتوقيع 

حزدوج إلى تسيير بتوقيع حنفصل

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: تميين النظا2 األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

على  ينص  الذي   :  17 رقم  بند 

يعين السادة عمر بنشقرون،   : حايلي 

بنشقرون  وجالل  بنشقرون  سعد 

كمسييرين للشركة ملدة غير حمدودة 

بإحضاء حنفصل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138134.

128I
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CABINET BEN MOKHTAR

SO FRENCH
إعالن حتعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d’Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90020، TANGER MAROC

SO FRENCH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : املن0قة 

الحرة للتصدير ب0نجة الق0عة 1 

التجزئة 6 - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21849

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

3111 حصة  : املصادقة على تفويت 

السيد  لفائدة  بجعد  رشيد  السيد 

الحسن بجعد وعليه تم تغيير البند 7 

حن القانون األسا�ضي

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

الحسن  السيد  تسيير  حدة  تأكيد   :

بجعد ملدة غير حمدودة

قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: اعتماد قانون أسا�ضي جديد خاص 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بالشركة 

بشريك وحيد

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي : 

حدد رأسمال الشركة في 3.111.111 

إلى  حقسم  للصرف  قابل  درهم 

درهم   111 فئة  حصة حن   31.111

بالكاحل  أسندت  للصرف  قابل 

الحسن  السيد  الوحيد  للشريك 

بجعد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255889.

131I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

PHARMA7 sarl au

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 RUE MY ISMAIL N° 66

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

PHARMA7 sarl au شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 

1314 ال0ابق 2 زنقة الهاشمية حي 

االحل - 25111 خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4699

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 يوليو   18 املؤرخ في 

ذات  شركة   PHARMA7 sarl au

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

 111.111 رأسمالها  حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

الهاشمية  زنقة   2 ال0ابق   1314

خريبكة املغرب   25111  - حي االحل 

نتيجة لعد2 قدرة التمويل .

و عين :

السيد)ة( عدنان عاتق وعنوانه)ا( 

2 زنقة الهاشمية  ال0ابق   1314 رقم 

املغرب  خريبكة   25111 االحل  حي 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

بتاريخ 18 يوليو 2122 وفي رقم 1314 

 - 2 زنقة الهاشمية حي االحل  ال0ابق 

25111 خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تمت رقم 344/2122.

131I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

ABAAD INGENIERIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC
ABAAD INGENIERIE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 32 زنقة 

38 رياض اهال 2 الق0عة 85 - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129289

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABAAD INGENIERIE
حكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العموحية  لالشغال  الدراسات 

والبنايات .
 32  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  85 الق0عة   2 38 رياض اهال  زنقة 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حقريني  صفاء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حقريني  السيدة صفاء 
اقاحة الحديقة ش0ر 3 عمارة 3 ط 4 

رقم 131 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حقريني  السيدة صفاء 
اقاحة الحديقة ش0ر 3 عمارة 3 ط 4 

رقم 131 91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255975.

132I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

CLEAN HOME
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour 239
 239 Bd yaacoub el mansour،

21211، الدار البيضاء املغرب
CLEAN HOME شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
وادز2 تجزئة الوحدة 2 بن 

حسيك الدار البيضاء - 21411 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.411841
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يناير   21 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 CLEAN HOME الوحيد  الشريك 
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 
شارع  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
حسيك  بن   2 الوحدة  تجزئة  وادز2 
الدار البيضاء - 21411 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل : صعوبات حالية.
شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
حسيك  بن   2 الوحدة  تجزئة  وادز2 
الدار البيضاء - 21411 الدارالبيضاء 

املغرب. 



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   14864

و عين :
حهدي غال2 وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
 21211 عين الشق   144 الزنقة   99
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
وادز2  شارع   : بالتصفية  املتعلقة 
الدار  حسيك  بن   2 الوحدة  تجزئة 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2122 تمت رقم 815715.

133I

الصويرة حناجمنت

بوزمار ترافو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الصويرة حناجمنت
شارع حممد الخاحس عمارة جبار 
ال0ابق األول الصويرة ، 44111، 

الصويرة املغرب
بوزحار ترافو شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
بيموشا جماعة تمنار الصويرة 

44111 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6241

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   23
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
: بوزحار  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

ترافو.

: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
البناء واالشغال املختلفة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الصويرة  تمنار  جماعة  بيموشا 

44111 الصويرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حليكة  البوز  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 

 1111  : حليكة  البوز  السيدة 
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حليكة  البوز  السيدة 
 44111 تمنار  زياد  بن  طارق  شارع 

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حليكة  البوز  السيدة 
 44111 تمنار  زياد  بن  طارق  شارع 

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 19 يوليو 

2122 تمت رقم 261.

134I

حوثقة

 LA FOURCHETTE
CATERING

إعالن حتعدد القرارات

حوثقة
شارع الحسن الثاني رقم 15 حركز 
األعمال الحسن الثاني ال0ابق 5 
حكتب رقم 6، 14121، القني0رة 

املغرب
 LA FOURCHETTE CATERING
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 557 

إقاحة ياسمين، شارع حممد 
الخاحس - - القني0رة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 11 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

:
الحصص  حجموع  تفويت   -
االجتماعية أي 511 حصة حن طرف 
السيد أيوب احراوزى بإسمه ونيابة 
لفائدة  عن السيدة بالقويد حسناء 

السيد الحسني املهدي.
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: - بعد استقالة كل حن السيد أيوب 
حسناء  بالقويد  والسيدة  احراوزى 
حن حهاحهما كمسيرين للشركة تعيين 
السيد الحسني املهدي كمسير وحيد 

للشركة.
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
شركة  حن  الشركة  تغيير   -  : حايلي 
شركة  إلى  حمدودة  املسؤولية  ذات 
ذات املسؤولية حمدودة ذات شريك 

وحيد.
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
تغيير القانون األسا�ضي الفصول   -  :

7،6،3،1 و15 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
تم  الشركة  تشكيل  األول  البند   :
الحسني  السيد  طرف  حن  تشكيل 
الحصص  ملجموع  املالك  املهدي 
املسؤولية  ذات  شركة  االجتماعية 
تمت  وحيد  شريك  ذات  حمدودة 
بها  الجاري  القوانين  حقتضيات 

العمل في املغرب. 
بند رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
: • البند الثالث تسمية الشركة تمت 
 LA FOURCHETTE تسمية الشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   CATERING

حمدودة ذات شريك وحيد. 
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
البند السادس الحصص السيد   •  :
الحسني املهدي الشريك الوحيد قد2 
 . درهم   11.111,11 حبلغ  للشركة 
وهذا هو حبلغ الحصص االجتماعية 
املودعة في حساب بنكي حفتوح باسم 

الشركة.

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
رأسمال  السابع  البند   • :
هو  الشركة  رأسمال  الشركة 
 111 إلى  درهم حقسمة   11.111,11
درهم   111 بمبلغ  اجتماعية  حصة 
طرف  حن  حسلمة  كلها  حصة  لكل 
الحسني  السيد  الوحيد  الشريك 

املهدي.
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 
البند الخاحس عشر تسيير  حايلي : • 
الشركة الفقرة الثانية حن البند تم 
تعيين السيد الحسني املهدي حسيرا 
حاعدا  حمدودة  غير  ملدة  للشركة 

تمديد أو تغيير في التسيير .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 12 يوليو 

2122 تمت رقم 2734.
135I

ACOMS CONSULTING

CODERLINE SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عمارة 13 شارع ادريس الثاني 
املدينة الجديدة ، 51111، حكناس 

املغرب
CODERLINE SARLAU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 411 شارع 
الزرق0وني إقاحة حمد شقة 1 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549787

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CODERLINE SARLAU
-حبرحج،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - اإلعالحيات  في  حصمم  حملل، 

استشارات في اإلعالحيات
 411  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرق0وني إقاحة حمد شقة 1 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : كونزاليز  باتريك  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
باتريك كونزاليز عنوانه)ا(  السيد 
 34 رقم  فيال  عمارة  سيتي  كولف 
 21111 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
باتريك كونزاليز عنوانه)ا(  السيد 
 34 رقم  فيال  عمارة  سيتي  كولف 
 21111 بوسكورة  الخضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 24118.
136I

The cold room

 FARES AL-MASRY
 COMPANY FOR

INTERNATIONAL TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة الفارس املصري للتجارة 
الدولية شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 
اسفي ازدهار رقم 61 شقة س2 
ال0ابق الثاني عمارة 1 حراكش 

حغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127477
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

الفارس املصري للتجارة الدولية 
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير املالبس
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
س2  شقة   61 رقم  ازدهار  اسفي 
ال0ابق الثاني عمارة 1 حراكش حغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : حسناوي  حريم  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد احمد حاهر عبد العزيز على 
درهم   111 511 حصة بقيمة   : رافع 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة حريم حسناوي عنوانه)ا( 
حي الزيتون جديد 2 بلوك ا رقم 111 
 41111 يوسف ابن تاشفين حراكش 

حراكش حغرب.
السيد احمد حاهر عبد العزيز على 
رافع عنوانه)ا( ش الشبراوي النمال 

الزقازيق 51111 الزقازيق حصر.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حريم حسناوي  السيد 
حي الزيتون جديد 2 بلوك ا رقم 111 
 41111 يوسف ابن تاشفين حراكش 

حراكش حغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7787.

137I

FINCOSA MARRAKECH

MR STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

MR STEEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 1356 
ال0ابق الثالث املسار طريق اسفي - 

41111 حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62149

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رشيد ابا 3.311 
 3.311 أصل  حن  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة( نفيس حممد 

بتاريخ 13 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137511.
138I

FINCOSA MARRAKECH

MR STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

MR STEEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 1356 
ال0ابق الثالث املسار طريق اسفي - 

41111 حراكش املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62149

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

2122 تم تمويل  13 يونيو  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ال0ابق الثالث املسار طريق   1356»

إلى  41111 حراكش املغرب»   - اسفي 

ال0ابق   24 حبروكة  الشرف  »شارع 

 41111  -  11 رقم  الشقة  الثالث 

حراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137511.

139I

FINCOSA MARRAKECH

MR STEEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 

رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 

املغرب

MR STEEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي 1356 

ال0ابق الثالث املسار طريق اسفي - 

41111 حراكش .

تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.62149

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

2122 تم تمويل  13 يونيو  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة حن »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137511.

141I
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MARABOUT FARM & FISH

MARABOUT FARM & FISH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARABOUT FARM & FISH
9 شارع الزرق0وني ال0ابق 7 الرقم 
21 ، 21371، الدار البیضاء املغرب
 MARABOUT FARM & FISH

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 9 شارع 
الزرق0وني ال0ابق 7 الرقم 21 - 

21371 الدار البیضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549615

 13 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARABOUT FARM & FISH
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

الضيعات الفالحية.
شارع   9  : عنوان املقر االجتماعي 
 -  21 الرقم   7 ال0ابق  الزرق0وني 

21371 الدار البیضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حرابط  سعد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد سعد حرابط عنوانه)ا( حي 
بن   13111 بن سليمان   669 الفلين 

سليمان املغرب

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيد سعد حرابط عنوانه)ا( حي 
بن   13111 بن سليمان   669 الفلين 

سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
141I

K.F Consulting

 LA CAMOMILLE
PARAPHARMACIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 LA CAMOMILLE شركة
PARAPHARMACIE

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(،
وعنوان حقرها اإلجتماعي التجمع 
السكني 4 عمارة 1 ال0ابق السفلي 

األندلس 3/4 بوسكورة الدار 
البيضاء املغرب

املوضوع : حل شركة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24275
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 
 LA CAMOMILLE شركة  حل 
حسؤولية  PARAPHARMACIEذات 
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
السكني  التجمع  اإلجتماعي  حقرها 
ال0ابق السفلي األندلس   1 عمارة   4
الدار  بوسكورة   27182  -  4/3
لعد2 وجود  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط وتراكم العجز امليزاني. 
و حدد حقر التصفية ب التجمع 
ال0ابق السفلي   1 عمارة   4 السكني 
األندلس 4/3 بوسكورة الدار البيضاء 

املغرب. 
بورفد  ليلى  السيدة  عينت  و 
إقاحة  ستوكهولم  زنقة  وعنوانها 
الدار   14 عمارة   5 طابق  ياسمين 

البيضاء املغرب كمصفية للشركة. 
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
اإليداع  تم  بالتصفية،  املتعلقة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء بتاريخ 18 يوليو 2122 تمت 

رقم 831494.
142I

شركة جهاد املحاسب

شركة مركز أمراض الكلى 
وتصفية الدم الطاهري ش-م-م 
 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET HEMODIALYSE TAHIRI

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة جهاد املحاسب
الرقم 12 عمارة نياس شارع احمد 

ال0يب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46111، أسفي املغرب

شركة حركز أحراض الكلى وتصفية 
 CENTRE 2-2-الد2 ال0اهري ش

 DE NEPHROLOGIE ET
 HEMODIALYSE TAHIRI S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 12 

زنقة عبد النبي حي الكورس اسفي - 
46111 أسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8963
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابراهيم  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية حن   251 ال0اهري 
السيد  لفائدة  حصة   1.111 أصل 
يوليو   12 تهاني ال0اهري بتاريخ  )ة( 

.2122
تفويت السيد )ة( املهدي ال0اهري 
51 حصة اجتماعية حن أصل 1.111 
تهاني  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

ال0اهري بتاريخ 12 يوليو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   21 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1148/2122.

143I

الهدى لالستشارة ش 2 2

BDM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد حدة حزاولة حها2 املسيرين

الهدى لالستشارة ش 2 2
رقم 71 شقة 9 شارع الزرق0وني 
املدينة الجديدة فاس ، 31111، 

فاس املغرب
BDM TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 14 
حي بدر طريق عين السمن - 31111 

فاس املغرب.
»تجديد حدة حزاولة حها2 املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31183
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2122
حها2  حزاولة  حدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة : غير حمدودة سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3885.

144I

wimocab

ALLO NORA SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
حجموعة سوفيان رقم 49 

ال0بقة 3 الشقة 8 سدي حعروف 
الدارالبيضاء حجموعة سوفيان 
رقم 49 ال0بقة 3 الشقة 8 سدي 
حعروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء
ALLO NORA SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حوالي إدريس األول حعرض النهضة 

الرقم 18 الدارالبيضاء - 21111 
الدارالبيضاء املغرب

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551195

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ALLO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NORA SARL AU
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدحات .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حوالي إدريس األول حعرض النهضة 
 21111  - الدارالبيضاء   18 الرقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   51  : الزاكي  نورة  السيدة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزاكي  نورة  السيدة 
 12 رقم   25 زنقة  الفقراء  درب 
الدارالبيضاء   21451 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الزاكي  نورة  السيدة 
 12 رقم   25 زنقة  الفقراء  درب 
الدارالبيضاء   21451 الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 551195.
145I

wimocab

PHARMACIE OCEAN BAY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
حجموعة سوفيان رقم 49 

ال0بقة 3 الشقة 8 سدي حعروف 
الدارالبيضاء حجموعة سوفيان 
رقم 49 ال0بقة 3 الشقة 8 سدي 
حعروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء
 PHARMACIE OCEAN BAY

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 127 
حجمع السكني لوسيان باي دار 

بوعزة حركز الدارالبيضاء - 27223 
الدارالبيضاء 27223

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551329

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE OCEAN BAY
غرض الشركة بإيجاز : 

حشغل صيدلية.
 127  : االجتماعي  املقر  عنوان 
دار  باي  لوسيان  السكني  حجمع 
 27223  - الدارالبيضاء  بوعزة حركز 

الدارالبيضاء 27223.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

4.141.111 درهم، حقسم كالتالي :
 : عوال  الفياللي  فؤاد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   41.411

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عوال  الفياللي  فؤاد  السيد 
إقاحة لوسيان باي عمارة  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء  النواصر  بوعزة  دار   4

27223 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عوال  الفياللي  فؤاد  السيد 
إقاحة لوسيان باي عمارة  عنوانه)ا( 
الدارالبيضاء  النواصر  بوعزة  دار   4

27223 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831527.
146I

ECOSPHERE

AN ADVICE
إعالن حتعدد القرارات

ECOSPHERE
 PLACE PASTEUR RES 17

 PASTEUR BUID ETG 6 N°5
 CASABLANCA ، 20360،

CASABLANCA MAROC
AN ADVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 212 
شارع عبد املوحن رقم 5 الدار 

البيضاء - 21361 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.538535
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 15 حاي 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
اصيل  السيد  حن  سهم   51 بيع   :
املالك  عبد  السيد  لصالح  الحباري 

ناجح
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: استقالة السيد اصيل الحباري حن 

حن التسيير
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
حايلي : تعيين السيد عبداملالك ناجح 

كمسير وحيد

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
: تمويل الشكل القانوني للشركة حن 

SARL AU إلى SARL
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 17-16-7-6 : الذي ينص 

على حايلي : تعديل القانون األسا�ضي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831946.
147I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

بروموسيون لوازير 
PROMOTION LOISIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 ال0ابق 
األول ت0وان ، 93111، ت0وان 

املغرب
 PROMOTION بروحوسيون لوازير
LOISIRES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 4, شارع 

الفجيرة إقاحة رقم 3, تجزئة الرباحي 
واللوالنتي حرتيل. - 93151 حرتيل 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22821

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  28 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«4, شارع الفجيرة إقاحة رقم 3, تجزئة 
 93151  - حرتيل.  واللوالنتي  الرباحي 
املساعد  »شارع  إلى  املغرب»  حرتيل 
األر�ضي  ال0ابق  املرابط  أحمد 
 93111  - طابولة ت0وان.   1 ياسمين 

ت0وان املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1615.
148I
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 PHARMACIE RIF
MOHAMMEDIA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

wimocab
حجموعة سوفيان رقم 49 

ال0بقة 3 الشقة 8 سدي حعروف 
الدارالبيضاء حجموعة سوفيان 
رقم 49 ال0بقة 3 الشقة 8 سدي 
حعروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء
 PHARMACIE RIF

MOHAMMEDIA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

سبتة إقاحة نبيل عمارة ب الرقم 4 
املحمدية - 28821 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31995

 17 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
حتبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 PHARMACIE RIF  : تسميتها 

.MOHAMMEDIA
حشغلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدلية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 4 سبتة إقاحة نبيل عمارة ب الرقم 
املحمدية - 28821 املحمدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

3.111.111 درهم، حقسم كالتالي :
 31.111  : ريفي  حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ريفي  حليمة  السيدة 
طابق   8 درج  رشد  إبن  إقاحة 
املحمدية   28821 املحمدية   2

املحمدية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  ريفي  حليمة  السيدة 
 2 طابق   8 درج  رشد  إبن  إقاحة 
املحمدية 28821 املحمدية املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 17 يوليو 

2122 تمت رقم 1345.
149I

HADDAD CONSULTING

DABA IMMO MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
DABA IMMO MAROC شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 تجزئة 
امليادين زنقة 2 اقاحة طاية ال0ابق 
3 رقم 15 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.259735

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   19 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 DABA IMMO الوحيد  الشريك 
 35.111 رأسمالها  حبلغ   MAROC
 23 اإلجتماعي  درهم وعنوان حقرها 
طاية  اقاحة   2 زنقة  امليادين  تجزئة 
الدار   21111  -  15 رقم   3 ال0ابق 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط التجاري.
و حدد حقر التصفية ب 23 تجزئة 

اقاحة طاية ال0ابق   2 امليادين زنقة 
الدار   21111  - املعاريف   15 رقم   3

البيضاء املغرب. 
و عين :

حسوني  عزيز  السيد)ة( 
الواجهة  النهضة  تجزئة  وعنوانه)ا( 
سيدي   13 ل شقة   114  2 االحاحية 
املغرب  الدار البيضاء   21111 حوحن 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831781.
151I

TARRAS IMAD

STE NOUR DARNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE NOUR DARNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي طيلول 

بوهالل - 16211 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1969
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUR DARNA
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري - حقاول في االشغال املختلفة 

والبناء.
عنوان املقر االجتماعي : حي طيلول 

بوهالل - 16211 وزان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد حممد الغريب : 751 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد اسعد الغريب : 251 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغريب  حممد  السيد 

حي اكادير تجزئة كريمة 1 زنقة حممد 

وزان   16211  28 عزيز الحبابي رقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  الغريب  اسعد  السيد 

1 زنقة عزيز  حي اكادير تجزئة كريمة 

الحبابي رقم 28 16211 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  الغريب  حممد  السيد 

حي اكادير تجزئة كريمة 1 زنقة حممد 

وزان   16211  28 عزيز الحبابي رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 3724.

151I

STE FIDMEK

DIGITALCIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

DIGITALCIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 

1 ال0ابق الثاني زاوية شارع اطلس 

وجبل تازكة عمارة رقم 39 اكدال - 

11111 الرباط اململكة املغربية
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161711

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITALCIA
-حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداءات
-استيراد تصدير.

حكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  زاوية  الثاني  ال0ابق   1 رقم 
 39 رقم  عمارة  تازكة  وجبل  اطلس 
اململكة  الرباط   11111  - اكدال 

املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
261 حصة   : السيد عماد يعالتن 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد جواد الزايري : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 241  : الوغزال  وهيب  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يعالتن  عماد  السيد 
سال   6 ا شقة  عمارة  روحانة  اقاحة 
اململكة  سال   11111 الجديدة 

املغربية.
عنوانه)ا(  الزايري  جواد  السيد 
الرقم 26 اقاحة الربيع الهرهورة تمارة 

12111 تمارة اململكة املغربية.
الوغزال عنوانه)ا(  السيد وهيب 
 6 الشقة   56 العمارة  النعيم  اقاحة 
اململكة  سال   11111 سال  تابريكت 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  عماد  يالتن  السيد 
سال   6 ا شقة  عمارة  روحانة  اقاحة 
الجديدة 11111 سال اململكة املغربية
عنوانه)ا(  الزايري  جواد  السيد 
الرقم 26 اقاحة الربيع الهرهورة تمارة 

12111 تمارة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126525.
152I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MAALAININE FRIGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البريد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
MAALAININE FRIGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي بقع رقم 

12 و13 املن0قة الصناعية - 73111 
الداخلة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 799
 بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يونيو   22 املؤرخ في 
 MAALAININE« تسمية الشركة حن
 COSTAMAR« إلى   «FRIGO

. »FRIGO
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 2122 تمت رقم 1123.
153I

HAPPY COMPTA SARL

DIAGNO LAND
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

DIAGNO LAND شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي الشكر 
رقم 111 - 23111 بني حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12725

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   29

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIAGNO LAND

حصلح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حيكانيكي.

عنوان املقر االجتماعي : حي الشكر 
رقم 111 - 23111 بني حالل املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111 السيد عاطلي عبداملنعم : 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

املنعم  عبد  عاطلي  السيد 
رقم   5 بلوك  تجزئة غيثة  عنوانه)ا( 

83 23111 بني حالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

املنعم  عبد  عاطلي  السيد 
رقم   5 بلوك  تجزئة غيثة  عنوانه)ا( 

83 23111 بني حالل املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

حاي   12 االبتدائية ببني حالل بتاريخ 

2122 تمت رقم 452.

154I

COMPTE A JOUR

ZONE D›HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
ZONE D’HORIZON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي اوالد 

بوطيب سكتور ا رقم 111 - 62111 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21395

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحليم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حن  اجتماعية  حصة   251 ابرشان 
)ة(  حصة لفائدة السيد   251 أصل 
فؤاد ابرشان بتاريخ 16 يوليو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
14 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2644.

155I

COMPTE A JOUR

TEXTAH SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
TEXTAH SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي اوالد 
لحسن الناظور - 62111 الناظور 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24399
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEXTAH SARL AU
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصنيع الب0انيات واأللواح وأغ0ية 
املنسوجات  أنواع  وجميع  السرير 

واستيراد وتصدير املنسوجات.
: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
الناظور   62111  - الناظور  لحسن 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : ياسين  بوعرور  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  بوعرور  السيد 
 116 رقم   2 حجموعة  امل0ار  حي 

الناظور 62111 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  ياسين  بوعرور  السيد 
 116 رقم   2 حجموعة  امل0ار  حي 

الناظور 62111 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
17 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2294.
156I

D&C COMPANY

F. A. Irrigation
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D&C COMPANY
الشقة رقم 13 شارع حممد الخاحس 

عمارة حضران ال0ابق الثاني ، 
63311، بركان املغرب

F. A. Irrigation شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 13 شارع حممد الخاحس عمارة 
حضران ال0ابق الثاني بركان - 

63311 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8615

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 F. A.  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Irrigation
املعدات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املائية الزراعية للمزرعة
الري  حشاريع  تركيب  دراسة 

املوضعية
بيع املعدات الزراعية

)ال0اقة  تركيب ال0اقة املتجددة 
الشمسية(.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
13 شارع حممد الخاحس عمارة  رقم 
حضران ال0ابق الثاني بركان - 63311 

بركان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد الياس يدير : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد الياس يدير عنوانه)ا( دوار 
اوالد بوسمير لعثاحن 63324 لعثاحن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد الياس يدير عنوانه)ا( دوار 
اوالد بوسمير لعثاحن 63324 لعثاحن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 396.
157I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

 USB CERTIFICATION
MOROCCO SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 USB CERTIFICATION
 MOROCCO SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

عنوان حقرها اإلجتماعي :شارع 
حوالي اسماعيل، اقاحة حوالي 

اسماعيل، رقم22 طابق 5، رقم 19 
طنجة، 91111 املغرب.

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128623

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   26
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 USB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CERTIFICATION MOROCCO

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : املصادقة 
على املنتجات والخدحات والعمليات 
وأنظمة إدارة شؤون املوظفين وإنشاء 

براحج الشهادات لهذا الغرض.
النشاط   ، العضوية  الزراعة 
أو حتابعة التدريب  إع0اء   ، املخبري 
حن أجل زيادة حؤهالت املوظفين وأي 
نشاط آخر حفصل في غرض الشركة 

حن النظا2 األسا�ضي للشركة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حوالي  اقاحة  اسماعيل،  حوالي 
 19 رقم   ،5 طابق  رقم22  اسماعيل، 

طنجة، 91111 املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 USB CERTIFICATION الشركة 
 DENETİM GÖZETİM VE
 BELGELENDİRME HİZMETLERİ

: ANONİM ŞİRKETİ
درهم   111 حصة بقيمة   1.111  

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 USB CERTIFICATION الشركة 
 DENETİM GÖZETİM VE
 BELGELENDİRME HİZMETLERİ
عنوانه)ا(   ANONİM ŞİRKETİ
 İSMET KAPTAN MAH,
 HÜRRİYET BUL, KAVALA PLAZA
 BLOK NO : 4/1 İÇ KAPI NO :
 ،.23 KONAK / İZMİR Turquie
 NESRIN SERIN بالسيدة  حمثلة 

ONKARDESLER
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 NESRIN SERIN السيدة 
غير  ملدة  حسيرة   ONKARDESLER

Turquieحمدودة عنوانه)ا( ، و
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية  لدىاملحكمة  التجاري 
2122 تمت  28 يونيو  ب0نجة بتاريخ 

رقم 128623.
158I

STE FICOGES SARL AU

النجاح كوم
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FICOGES SARL AU
 BOITE POSTALE 35 POSTE
 PRINCIPALE VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC
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النجاح كو2 شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 814 
تجزئة املنصور شارع حممد 

السادس - 51111 حكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.43719

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تقرر حل  18 فبراير  املؤرخ في 
حسؤولية  ذات  شركة  كو2  النجاح 
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي 814 تجزئة املنصور 
 51111  - السادس  حممد  شارع 
لعد2 حزاولة  نتيجة  املغرب  حكناس 

اي نشاط حند تاسيس الشركة.
و عين :

القر�ضي  العزيزة  السيد)ة( 
املنصور  تجزئة   814 وعنوانه)ا( 
)ة(  51111 حكناس املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
 814 وفي   2122 فبراير   18 بتاريخ 
تجزئة املنصور شارع حممد السادس 

حكناس - 51111 حكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   17 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 84.
159I

FIDUCOJ

 STE HOMER
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE HOMER CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

أحد رقم 66 - 64111 عين بني ح0هر 
املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21197

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   14 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
حبلغ   HOMER CONSTRUCTION
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي تجزئة أحد رقم 66 
- 64111 عين بني ح0هر املغرب نتيجة 
االقتصادية  الوضعية  صعوبة   : ل 

الحالية.
تجزئة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
أحد رقم 66 - 64111 عين بني ح0هر 

املغرب. 
و عين :

اسعادة  جمال  السيد)ة( 
غزيل  أوالد  الحوحر  دوار  وعنوانه)ا( 
املغرب  ح0هر  بني  عين   64111

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1187.
161I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE MEUBLE MERE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L’ETAT
 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23551، سوق السبت اوالد النمة 
املغرب

STE MEUBLE MERE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : حي 

السال2 دوار جديد سوق السبت 

اوالد النمة - 23551 سوق السبت 
اوالد النمة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تقرر حل  18 فبراير  املؤرخ في 
ذات  شركة   STE MEUBLE MERE
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
الوحيد حبلغ رأسمالها 81.111 درهم 
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي السال2 
دوار جديد سوق السبت اوالد النمة 
النمة  سوق السبت اوالد   23551  -

املغرب نتيجة السباب اقتصادية.
و عين :

عبد العزيز ايت الراحي  السيد)ة( 
ازيالل  زنقة  النجاة  حي  وعنوانه)ا( 
سوق السبت   23551 سوق السبت 
)ة(  كمصفي  املغرب  النمة  اوالد 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
حي  وفي   2122 فبراير   18 بتاريخ 
السال2 دوار جديد سوق السبت اوالد 
سوق السبت اوالد   23551  - النمة 

النمة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة 
بتاريخ 23 حاي 2122 تمت رقم 271.
161I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 LE CONSORTIUM DE
L›IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

حكناس ، 11111، حكناس املغرب
 LE CONSORTIUM DE

L’IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي العمارة أ 
رقم 1 ال0البية - 51151 الحاجب 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41619
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 حارس 2122 تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 51151  - ال0البية   1 »العمارة أ رقم 
شارع   24« إلى  املغرب»  الحاجب 
تلمسان اقاحة الزهور ال0ابق االول 

2.ج - 51151 حكناس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   31 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 1257.
162I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

 PAKTEN MOROCCO SARL
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PAKTEN MOROCCO SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : شارع املسيرة 6 
زنقة 6 أكتوبر ال0ابق 3 شقة 3 - 

21251 الدار البيضاء املغرب.
رأسمال الشركة : 111.111 درهم
رقم التقييد في السجل التجاري 

بالدار البيضاء تمت رقم 548657-
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PAKTENاالقتضاء بمختصر تسميتها

: MOROCCO SARL AU
 ، تصنيع   : غرض الشركة بإيجاز 
تصدير وتسويق حنتجات   ، استيراد 
السليلوز  وورق  والصحة  التنظيف 
وغيرها حن املواد الخا2 حثل املناشف 
وورق التواليت وورق األطفال بكافة 
وحا  األطفال  وحفاضات  أنواعه 
حن  أو  حباشرة  شركات  حن  يماثلها 
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خالل شركات أخرى.
 ، للمر�ضى  األسرة  أغ0ية 
والصابون السائل ، وشاحبو األطفال 
، وجل االستمما2  وامل0هر السائل   ،
 ، واملشبك   ، الالصق  والشريط   ،

ووسادة تدريب الحيوانات األليفة.
واستيراد  وبيع  وشراء  تصنيع 
واملواد  والتركيبات  األجهزة  وتصدير 
واآلالت واألدوات ال0بية املستخدحة 

في الق0اع الصحي. 
شارع  االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق  أكتوبر   6 زنقة   6 املسيرة 
البيضاء  الدار   21251  -  3 شقة   3

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 PAKTEN SAGLIK الشركة 
 URUNLERI SANAYI VE TICARET
حصة   ANONIM SIRKETI : 1000

بقيمة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 PAKTEN SAGLIK الشركة 
 URUNLERI SANAYI VE TICARET
عنوانه)ا(   ANONIM SIRKETI
 Baspinar (Organize( OSB
 MAHALLESI OSB 2.BÖlge
 83221 NOLU CAD. NO 9
 ،.Sehitkamil Gaziantep, Turquie
تيبه وداد  السيد  طرف  حن  حمثلة 
عضو حجلس االدارة   VEDAT TEPE
حجلس  رئيس  تيبه  خليل  والسيد 

االدارة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
وحيدا  حسيرا   VEDAT TEPE
للشركة وملدة غير حمدودة عنوانه)ا( 
 FATİH MAH. 22032 NOLU SK. C
 BLOK SİTESİ, ÇANKAYA SİTESİ.
 BLOK NO : 22C İÇ KAPI, NO :
 12 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Turquie

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء بتاريخ 31 يونيو 2122 

تمت رقم 548657.
163I

BMA PARTNERS

SAFIA ATELIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SAFIA ATELIER شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري بوجمعة شقة 6 ال0ابق 1 

الدار البيضاء الدار البيضاء 21251 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
515535

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 حاي   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SAFIA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ATELIER
االتصال   : غرض الشركة بإيجاز 
والتنظيم واإلدارة لجميع املناسابات 

والتظاهرات ؛
التأسيس  أو  البيع  أو  الشراء   
والتمثيل  واالستيراد  بالعمولة  أو 
والشحن والتجارة بشكل عا2 لجميع 
الخدحات  وجميع  واملواد  املنتجات 
املتعلقة بشكل حباشر أو غير حباشر 

باألنش0ة املذكورة أعاله ؛
براءات  جميع  على  الحصول 
التجارية  والعالحات  االختراع 

واستغاللها  وحيازتها  والعمليات 
واالستمواذ  وحساهمتها  ونقلها 
جميع  في  واملساهمة  واالحتياز 

التراخيص لحساب الشركة ؛
جميع العمليات   ، وبشكل أعم   
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية 
املتعلقة بشكل حباشر أو غير حباشر 
حن  التي  أو  أعاله  املحددة  باألشياء 

املحتمل أن تعزز ت0وير الشركة..
زنقة   12  : عنوان املقر االجتماعي 
 1 ال0ابق   6 شقة  بوجمعة  صبري 
 21251 الدار البيضاء الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : برادة  صفاء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  برادة  صفاء  السيدة 
زاوية شارع ايميل زوال وزنقة الدواي 
بلفدير   27 شقة  الباريزية  اقاحة 
21311 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
املغرب  السيدة املغرب عنوانه)ا( 

21251 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2121 تمت رقم 781176.
164I

ALISSONE CONSULTING

 Société d›e-commerce et
packaging

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Société d’e-commerce et 
packaging

 S.A.R.L, Capital de 10.000,00
dirhams

 Siège Social : 10 Bd liberté Etage
3 Appt 5

Casablanca 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�ضى 
تم وضع القانون   2122 حاي   31 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدودة ذات الخصائص التالية : 
Société d’e-  : التسمية   -

commerce et packaging S.A.R.L
شركة تجارية للتجارة   : الهدف   -
التعبئة  وحنتجات  اإللكترونية 
عمليات  أي  عا2  وبشكل  والتغليف 
والتي قد  أو صناعية،  حالية  تجارية 
تكون ذات صلة حباشرة أوغيرحباشرة 
باملادة املذكورة أعاله أو بأي حوضوع 
حن املرجح أن  حماثل أو ذات صلة، 

تفضل ت0ويرها أو تمديدها.
شارع   ،11  : االجتماعي  املقر   -
الدار   5 شقة   3 ال0ابق  الحرية 

البيضاء.
حن يو2  سنة ابتداء   99  : املــدة   -

التأسيس النهائي 
حدد   : االجتماعي  الرأسمال   -
الرأسمال االجتماعي في : 11.111,11 

درهم 
السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة   -
عتمان فيال لي انصاري والسيد حمزة 

فياللي انصاري ملدة غير حمددة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  -تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء في : 28 يونيو 2122.
رقم اإليداع. 829187 

السجل التجاري رقم 548187. 
165I

cabinet comptable aziz

 PHARMACIE JNANE AL
MANSOUR

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن احسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب
 PHARMACIE JNANE AL

MANSOUR شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
املنصور عمارة 2 س 174 حتجر 22 

عين حرودة - 28631 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31139

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE JNANE AL  :

.MANSOUR
غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حتجر 22   174 املنصور عمارة 2 س 
املحمدية   28631  - حرودة  عين 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : ملياء  السبكي  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ملياء  السبكي  السيدة 
عين   11 رقم   35 زنقة  الصفاء  حي 

الشق 21471 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد السبكي ملياء عنوانه)ا( حي 
11 عين الشق  35 رقم  الصفاء زنقة 

21471 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 19 يوليو 

2122 تمت رقم 1595.

166I

cabinet comptable aziz

 PHARMACIE PALOMA
ZENATA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن احسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب
 PHARMACIE PALOMA ZENATA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 جنان 
زناتتة ش0ر 4 تجزئة 1961 عين 
حرودة - 28631 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31157

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.PHARMACIE PALOMA ZENATA
غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

جنان   2  : عنوان املقر االجتماعي 
عين   1961 تجزئة   4 ش0ر  زناتتة 

حرودة - 28631 املحمدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيدة السبكي نوهيلة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة السبكي نوهيلة عنوانه)ا( 
عين   11 رقم   35 زنقة  الصفاء  حي 

الشق 21471 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيدة السبكي نوهيلة عنوانه)ا( 
عين   11 رقم   35 زنقة  الصفاء  حي 

الشق 21471 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 1615.

167I

CCP

ZONE PROMOTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCP
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA RES FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA الدار البيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،21321
ZONE PROMOTION شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 23 شارع 
عقبة ابن نافع حي املحمدي عين 
السبع ، الدار البيضاء. - 21321 

maroc .الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
548515

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ZONE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PROMOTION
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

23 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
عين  املحمدي  حي  نافع  ابن  عقبة 
 21321  - البيضاء.  الدار   ، السبع 

.maroc .الدار البيضاء
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد السيد كمالن عبد الغفور 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد السيد كمالن عبد الغفور 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 21111 الدار 

.maroc البيضاء
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد السيد كمالن عبد الغفور 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 21111 الدار 

maroc البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 829154.
168I

IL CONSIGLIO SARLAU

AHSANE VOYAGE SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 Massira 2 N° 601 1ER ETAGE
 plateau N°6 MARRAKECH ،

41111، حراكش املغرب
 AHSANE VOYAGE SARLAU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 
النخالت الثالث شقة 7 زنقة ابن 
حبوس جليز حراكش - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127585
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHSANE VOYAGE SARLAU

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسفار.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابن  زنقة   7 شقة  الثالث  النخالت 

 41111  - حراكش  جليز  حبوس 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد عبد الحق احسن : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

احسن  الحق  عبد  السيد 

 2 ريمانة  إقاحة   195 عنوانه)ا( 

عمارة ل 11 حبروكة حراكش 41111 

حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

احسن  الحق  عبد  السيد 

 2 ريمانة  إقاحة   195 عنوانه)ا( 

عمارة ل 11 حبروكة حراكش 41111 

حراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137969.

169I

busness centre sarl

إل ري
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

busness centre sarl
 hay el farah n 354 benslimane

 benslimane، 13000،
bebslimane zakia aqoub
إل ري شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي ق0عة 
ب1 - 6 حن0قة النشاط االقتصادي 

بنسليمان - 13111 بنسليمان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3587
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2117 يوليو   16 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد إل ري حبلغ رأسمالها 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
حن0قة   6  - ب1  ق0عة  اإلجتماعي 
 - بنسليمان  االقتصادي  النشاط 
 : 13111 بنسليمان املغرب نتيجة ل 

تصفية ودية.
ق0عة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
ب1 - 6 حن0قة النشاط االقتصادي 
بنسليمان   13111  - بنسليمان 

املغرب. 
و عين :

السيد)ة( سعيد البنار وعنوانه)ا( 
النشاط  حن0قة   6  - ب1  ق0عة 
 13111 بنسليمان  االقتصادي 
)ة(  كمصفي  املغرب  بنسليمان 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

أغس0س 2117 تمت رقم 381.
171I

la marocaine des bilans

CASA JANOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

ححج 11 يناير حكتب رقم 8 عمارة 

أدرار حي الداخلة ، 81161، أكادير 

املغرب

CASA JANOUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي سكوتي 

تمراغت أورير - 81751 أكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52117

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.JANOUB

حدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم الركمجة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 81751  - أورير  تمراغت  سكوتي 

أكادير املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

511 حصة   : السيد أكونين أيمن 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة هوفيلد جيل : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أيمن  أكونين  السيد 

لكسمبورغ   L-3473 لكسمبورغ 

لكسمبورغ.

عنوانه)ا(  جيل  هوفيلد  السيدة 

لكسمبورغ   L-3473 لكسمبورغ 

لكسمبورغ.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  أيمن  أكونين  السيد 

لكسمبورغ   L-3473 لكسمبورغ 

لكسمبورغ

عنوانه)ا(  جيل  هوفيلد  السيدة 

لكسمبورغ   L-3473 لكسمبورغ 

لكسمبورغ

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111919.

171I

OREA

 SOCIETE D›EQUIPEMENT

 DE MATERIELS DE

 DEFENSE ET DE

PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

 SOCIETE D’EQUIPEMENT DE

 MATERIELS DE DEFENSE ET

DE PROTECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 99 

املن0قة الصناعية حوالي رشيد ابن 

حسيك سيدي عتمان - 21121 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

547457

في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE D’EQUIPEMENT DE
 MATERIELS DE DEFENSE ET DE

.PROTECTION
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العسكرية  التجهيزات  وتسويق 

واألحنية..
عنوان املقر االجتماعي : تجزئة 99 
املن0قة الصناعية حوالي رشيد ابن 
حسيك سيدي عتمان - 21121 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
العلوي  البكري  سعاد  السيدة 
شارع  الشروق  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 11171 السوي�ضي  السادس  حممد 

الرباط املغرب.
الرفالي  الكريم  عبد  السيد 
شارع حممد السادس   15 عنوانه)ا( 
 11171 السوي�ضي  الشروق  زنقة 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
العلوي  البكري  سعاد  السيدة 
شارع  الشروق  زنقة   15 عنوانه)ا( 
 11171 السوي�ضي  السادس  حممد 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 21459.
172I

CABINET KHACHIM

 CENTRE DIAA CHEMS ET
ANNOUR

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 CENTRE DIAA CHEMS ET

ANNOUR شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية 
حممد ديوري وحو�ضى بن نصير، 

إقاحة جمال، عمارة ب، حكتب رقم 
2 - 14111 القني0رة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65681

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DIAA CHEMS ET

.ANNOUR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-إستشارات إدارية
-التدريب والتوجيه.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نصير،  بن  وحو�ضى  ديوري  حممد 
حكتب رقم  عمارة ب،  إقاحة جمال، 

2 - 14111 القني0رة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : بويا  ابتسا2  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بويا  ابتسا2  السيدة 
زاوية األحيرة عائشة وشارع يوسف بن 
 14111  1 تاشفين إقاحة أيوب رقم 

القني0رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  بويا  ابتسا2  السيدة 

زاوية األحيرة عائشة وشارع يوسف بن 

 14111  1 تاشفين إقاحة أيوب رقم 

القني0رة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 14 يونيو 

2122 تمت رقم 91713.

173I

FIDIMPO

 FONDAMENTAL

IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDIMPO

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC

 FONDAMENTAL IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 شارع 

حرس السل0ان ال طابق 1 الشقة 

3 الدار البيضاء - 21116 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.516779

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خ0ات  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 

251 حصة اجتماعية حن أصل 511 

حص0فى  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

غالب بتاريخ 22 يونيو 2122.

خ0ات  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 

251 حصة اجتماعية حن أصل 511 

)ة( سعيد بكار  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 22 يونيو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831279.

174I

FIDIMPO

MGF PROMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،
20253، CASABLANCA MAROC

ذات  شركة   MGF PROMO
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
 26 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 1 طابق  ال  السل0ان  حرس  شارع 
 21116  - البيضاء  الدار   3 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.455197

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خ0ات  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 
551 حصة اجتماعية حن أصل 551 
حص0فى  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

غالب بتاريخ 27 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831278.
175I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

GHARB PROCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
GHARB PROCESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 

12 حي الشعبي الساكنية - 14111 
القني0رة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.51315
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بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   16 املؤرخ في 
ذات  شركة   GHARB PROCESS
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
الشعبي  حي   12 رقم  اإلجتماعي 
الساكنية - 14111 القني0رة املغرب 
لسوق  الولوج  لصعوبة  نتيجة 

الشغل.
و عين :

احمد  الدين  عز  السيد)ة( 
 61 الزنقة  الجديد  حي  وعنوانه)ا( 
القني0رة   14111  5718 الرقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
 12 وفي رقم   2122 يونيو   16 بتاريخ 
 14111  - الساكنية  الشعبي  حي 

القني0رة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 92153.
176I

W.S.A CONSULTING SARL

RMC DESIGN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

W.S.A CONSULTING SARL
29، زنقة عمر ابن العاص ال0ابق 

 TANGER ،91111 ، 26 الثالث رقم
MAROC

RMC DESIGN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 29، زنقة 
عمر ابن العاص ال0ابق الثالث رقم 

26 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129277
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 RMC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DESIGN SARL

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصاحيم  املتنوعة  البناء 

املتخصصة.

عنوان املقر االجتماعي : 29، زنقة 

عمر ابن العاص ال0ابق الثالث رقم 

26 - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد حممد الفليوي : 34 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 DAL BO CHIARA السيدة 

 111 بقيمة  حصة   MARIA P : 33

درهم للحصة .

السيد رياض البوفراحي النية : 33 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حممد الفليوي عنوانه)ا( 

 91111 11 2 رقم  عين الحياني زنقة 

طنمة املغرب.

 DAL BO السيدة 

عنوانه)ا(   CHIARA MARIA P

 KLEINVLEESHUISTEEG 15 B

GENT 9111 211 بلحيكا.

النية  البوفراحي  رياض  السيد 

 1191 عنوانه)ا( زنقة املباه فورسط 

بروكسيل بلحيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد حممد الفليوي عنوانه)ا( 

 91111 11 2 رقم  عين الحياني زنقة 

طنمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255965.

177I

TARRAS IMAD

STE AZAROK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE AZAROK شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
القشريين تجزئة الزيتونة رقم 19 - 

16211 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1965

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZAROK
بيع البن   : غرض الشركة بإيجاز 

والتوابل بالتقسيط.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  19 القشريين تجزئة الزيتونة رقم 

16211 وزان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : القمح  حسن  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  القمح  حسن  السيد 
حي القشريين تجزئة الزيتونة رقم 33 

16211 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  القمح  حسن  السيد 

حي القشريين تجزئة الزيتونة رقم 33 

16211 وزان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   11 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 3688.

178I

بدون

 STE GEO PLUS
ENVIRONNEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بدون

حراكش ، 41111، حراكش املغرب

 STE GEO PLUS

ENVIRONNEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حنزه 

االطلس اوه عمارة 36 ال0ابق 3 رقم 

12 تاحنصورت حراكش - 41111 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127135

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GEO PLUS ENVIRONNEMENT

غرض الشركة بإيجاز : استكشاف 

واستغالل املناجم واملحاجر

شراء وبيع جميع املواد و

باالشغال  الخاصة  املعدات 

والبناء

االشغال العموحية والبناء.

التصدير واالستراد.
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حنزه   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االطلس اوه عمارة 36 ال0ابق 3 رقم 
 41111  - حراكش  تاحنصورت   12

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بالكاحل  يونس  السيد 
حنزه االطلس اوه عمارة 36 ال0ابق 3 
 41111 تاحنصورت حراكش   12 رقم 

حراكش املغرب.
عنوانه)ا(  ياسيني  كريمة  السيد 
حنزه االطلس اوه عمارة 36 ال0ابق 3 
 41111 تاحنصورت حراكش   12 رقم 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة كريمة ياسيني عنوانه)ا( 
حنزه االطلس اوه عمارة 36 ال0ابق 3 
 41111 تاحنصورت حراكش   12 رقم 

حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7388.
179I

HB COMMERCE SARL AU

HB COMMERCE SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HB COMMERCE SARL AU
26، ححج حرس السل0ان ال0ابق 

1 الشقة رقم 3 ، 21371، 
الدارالبيضاء املغرب

 HB COMMERCE SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 26، ححج 

حرس السل0ان ال0ابق 1 الشقة 
رقم 3 26، ححج حرس السل0ان 
ال0ابق 1 الشقة رقم 3 21371 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.432711
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 أبريل   31 املؤرخ في 
HB COMMERCE SARL AU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
 111.111 رأسمالها  حبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
ال0ابق  السل0ان  حرس  ححج   ،26
حرس  ححج   ،26  3 رقم  الشقة   1
 3 رقم  الشقة   1 ال0ابق  السل0ان 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   21371
واضحين  وافاق  رؤية  وجود  لعد2 
أي  انجاز  وعد2  الشركة  ملستقبل 

نشاط حند تأسيسها.
و عين :

هشا2 بونو وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
 21341 ق   6 رقم   14 زنقة   1 جميلة 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
بتاريخ 31 أبريل 2122 وفي 26، ححج 
حرس السل0ان ال0ابق 1 الشقة رقم 
26، ححج حرس السل0ان ال0ابق   3
1 الشقة رقم 3 21371 الدارالبيضاء 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 828811.
181I

EVO DISPATCH

EVO DISPATCH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EVO DISPATCH
 DIYAR CHARK ROUTE AL

 AOUNIA LOT N 262 ، 60000،
OUJDA MAROC

EVO DISPATCH شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 شارع 

رازي اقاحة ساحي ال0ابق 4 رقم 11 - 
61111 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33451
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   21 في  املؤرخ 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 EVO DISPATCH الوحيد  الشريك 
درهم   11.111,11 رأسمالها  حبلغ 
شارع   15 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 11 رقم   4 رازي اقاحة ساحي ال0ابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   61111  -

-عد2 تمقيق الغرض االجتماعي.
و حدد حقر التصفية ب 15 شارع 
رازي اقاحة ساحي ال0ابق 4 رقم 11 - 

61111 وجدة املغرب. 
و عين :

طلحاوي  زكريا  السيد)ة( 
فرنسا   52311 فرنسا  وعنوانه)ا( 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 986.
181I

OPEN OFFICE

OPEN OFFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OPEN OFFICE
شارع الحسن الثاني ، إقــاحة نــورا 

D1 ، الشقــة رقم 4 ، ال0ابــق 
السفــلي ، 93151، حــرتيــــــل املغرب

OPEN OFFICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
 ، D1 الحسن الثاني ، إقــاحة نــورا
الشقــة رقم 4 ، ال0ابــق السفــلي - 

93151 حــرتيــــــل املــغــرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31915

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 OPEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OFFICE
توطين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات واألشخاص الذاتيين.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،  D1 نــورا  إقــاحة   ، الثاني  الحسن 
 - السفــلي  ال0ابــق   ،  4 رقم  الشقــة 

93151 حــرتيــــــل املــغــرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
)حصص  ريمان  املهدي  السيد 
 111 بقيمة  حصة   411  : نقدية( 

درهم للحصة .
)حصص  بالوردي  أحين  السيد 
 111 بقيمة  حصة   111  : نقدية( 

درهم للحصة .
)حصص  ريمان  املهدي  السيد 
: قدرت الحصص العينية في  عينية( 
511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 
حسب اتفاق الشريكين ودون اللجوء 
إلى حراقب الحصص استنادا للمادة 
96ـ5 ، وقدر حجموع  53 حن القانون 
السيد  حلكية  في  العينية  الحصص 

املهدي ريمان بقيمة 51.111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ريمان  املهدي  السيد 
156 شارع الجيروند إقاحة الحديقة 
ال0ابق السفلي شقة   ،G5 1، عمارة 
رقم 1 21511 الدارالبيضاء املــغــرب.

عنوانه)ا(  بالوردي  أحين  السيد 
طابق  الداخلة  شارع   ، ب  عمارة 
 21441 الشق  عين   8 شقة   2

الدارالبيضاء املــغــرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
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عنوانه)ا(  ريمان  املهدي  السيد 
156 شارع الجيروند إقاحة الحديقة 
ال0ابق السفلي شقة   ،G5 1، عمارة 

رقم 1 21511 الدارالبيضاء املــغــرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1578.

182I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

ISBATEX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour 239
 239 Bd yaacoub el mansour،

21211، الدار البيضاء املغرب
ISBATEX شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع وادي 
سبو املجموعة ف الرقم 447 االلفة 

- 21211 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.319171

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   31 في  املؤرخ 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
حبلغ   ISBATEX الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
سبو  وادي  شارع  اإلجتماعي  حقرها 
 - االلفة   447 الرقم  ف  املجموعة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21211

ل : صعوبات حالية.
شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 447 وادي سبو املجموعة ف الرقم 
21111 الدار البيضاء  االلفة املغرب 

املغرب. 
و عين :

حندون  حممد  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( الوفاق 1 الرقم 96 الزنقة 
البيضاء  الدار   21211 االلفة   56

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : شارع وادي سبو 
املجموعة ف الرقم 447 االلفة الدار 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 829324.
183I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

BATIBINAE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour 239
 239 Bd yaacoub el mansour،

21211، الدار البيضاء املغرب
BATIBINAE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي الرقم 111 
الزنقة 35 و46 املجموعة ي االلفة - 

21211 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.196249

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   19 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  حبلغ   BATIBINAE SARL
حقرها  وعنوان  درهم   411.111
 35 الزنقة   111 الرقم  اإلجتماعي 
 21211  - االلفة  ي  املجموعة  و46 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

صعوبات حالية.
و حدد حقر التصفية ب الرقم 111 
الزنقة 35 و46 املجموعة ي االلفة - 

21211 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين :

حخلوفي  عماد  السيد)ة( 
 129 الرقم   153 زنقة  وعنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   21211 االلفة 

كمصفي )ة( للشركة.
حخلوفي  حممد  السيد)ة( 

 129 الرقم   153 زنقة  وعنوانه)ا( 
املغرب  الدارالبيضاء   21211 االلفة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
 111 الرقم   : بالتصفية  املتعلقة 

الزنقة 35 و46 املجموعة ي االلفة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 829325.
184I

TARGET PARTNERS

ANADOLU
إعالن حتعدد القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

ANADOLU »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : زاوية 
زنقة نورحاندي وزنقة أبو يعلى 
إفراني - 21371 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.433811

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 13 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
السيد أحمد  الشريك  إعالن وفاة   :
دحيرهان وإسناد األسهم التي تخص 

املتوفى إلى الورثة الشرعيين.
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
زيادة رأس حال الشركة حن   : حايلي 
وسائلة  حعينة  ديون  حقاصة  خالل 
بها  تمتفظ  كانت  الدفع  وحستمقة 
الشركة بمبلغ إجمالي قدره حليونان 
 (2،600،000.00( ألف  وستمائة 
إجمالي  بمبلغ  وتخفيضه  درهم 
ألف  وأربعمائة  حليونان  قدره 
الستيعاب  درهم   )2،400،000.00(

الخسائر

قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

تمويل حلكية األسهم بين السيدة   :

بيدوك  حممد  والسيد  دحيرهان  إدا 

األسهم  حلكية  تمويل  سهم(،   511(

والسيد  حوتلو  سيدا  السيدة  بين 

تمويل  سهم(،   511( بيدوك  حممد 

سودي  السيدة  بين  األسهم  حلكية 

دحيرهان والسيد حممد بيدوك )511 

سهم(،

على  ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 

تعديل النظا2 األسا�ضي وفق   : حايلي 

القرارات الالحقة.

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 

املساهمات  بتقديم  الشركاء  يقو2   :

بيدوك  حممد  السيد   : وهي   
ً
نقدا

علي  السيد  درهم.   151.111.11

أويانيك 151.111.11 درهم. املجموع 

300،000.00 درهم.

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 

 311.111 الشركة  حال  رأس  يبلغ   :

سهم   3111 إلى  وهي حقسمة  درهم. 

حكتتب   ، للسهم  درهم   111 بقيمة 

وحخصصة   ، بالكاحل  وحدفوع  بها 

بما يتناسب حع حساهماتهم  للشركاء 

بيدوك  حممد  السيد   : وهي   ،

أويانيك  علي  السيد  1511سهم، 

1511سهم، املجموع 3111 سهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831921.

185I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

META TRANSFERT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البريد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
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META TRANSFERT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

تيفريتي رقم 12 - 73111 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22125

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 META  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANSFERT

تمصيل   : بإيجاز  غرض الشركة 

الفواتير نيابة عن االغيار

وكالة تمصيل الفواتير

خدحات الدفع املسبق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الداخلة   73111  -  12 رقم  تيفريتي 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : التروي  حينة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  التروي  حينة  السيدة 

 73111  1597 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  التروي  حينة  السيدة 

 73111  1597 رقم  الحسني  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1182.

186I

OURA FIN

EQUIPMENTUS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

OURA FIN

 lot tarik immeuble 4 1ére

 étage appt 46 sidi moumen

 casablanca، 20400،

CASABLANCA maroc

 EQUIPMENTUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي حجموعة 

التقد2 ج ه 2ـ17 أل0ابق الثاني 

سيدي البرنو�ضي البيضاء 21611 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.491163

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يونيو   31 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  حبلغ   EQUIPMENTUS

حقرها  وعنوان  درهم   111.111

ه  ج  التقد2  حجموعة  اإلجتماعي 

2ـ17 أل0ابق الثاني سيدي البرنو�ضي 

املغرب  البيضاء   21611 البيضاء 
حنخفظ  املعاحالت  رقم   : ل  نتيجة 

وازحة االسعار.

اقاحة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

سيدي   9 الرقم   33 عمارة  النخيل 

البيضاء   21412 البيضاء  حوحن 

املغرب. 

و عين :
العسري  حوراد  السيد)ة( 

عمارة  النخيل  اقاحة  وعنوانه)ا( 

البيضاء  سيدي حوحن   9 الرقم   33

21412 البيضاء املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

العسري  حوراد  السيد)ة( 
عمارة  النخيل  اقاحة  وعنوانه)ا( 
 21412 حوحن  سيدي   9 الرقم   33
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
العسري  حوراد  السيد)ة( 
عمارة  النخيل  اقاحة  وعنوانه)ا( 
 21412 حوحن  سيدي   9 الرقم   33
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
النخيل  اقاحة   : بالتصفية  املتعلقة 
حوحن  سيدي   9 الرقم   33 عمارة 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 24875.
187I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

VOYAGES MOUHIT
إعالن حتعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
VOYAGES MOUHIT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : طنجة 

شارع حوالي عبد الحفيظ رقم 24 - 
91111 طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43187
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
بويمزغان  لحسين  السيد  يقو2   :
بموجب  والنقل  بالتمويالت 
إليه  املحول  إلى  الفعلية  الضمانات 
 (71( وسبعين  عشرة  يقبل  الذي 
سهًما لصالح السيدة زرهوني خياطي 
سعاد والسيد بويمزغان رشيد. تقبل 
السيدة  لصالح   

ً
سهما  )31( ثالثين 

زرهوني خياطي سعاد.

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
: - قبول استقالة املدير حممد  حايلي 
حدير  تعيين   - بويمزجان.  لحسين 
جديد السيدة زرهوني خياطي سعاد.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
الذي ينص على   : و6   7 بند رقم 
حايلي : السيدة زرهوني خياطي سعاد 

111حصة إجتماعية
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
حايلي : السيدة زرهوني خياطي سعاد 
هي املديرة الوحيدة للشركة لفترة غير 

حمدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 258829.

188I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

NOUR FALAH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
NOUR FALAH IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي طنجة ، 
2 ، شارع جمال الدين األفغاني ، 

إقاحة أبضالس ، رقم 16. - 91111 
طنجة املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97975
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  16 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الدين  جمال  شارع   ،  2  ، »طنجة 
 .16 األفغاني ، إقاحة أبضالس ، رقم 
إلى »طنجة  - 91111 طنجة املغرب» 
، 32 قسارية األندلس انزاران ، شارع 
 -  .127 رقم   ، حفيظ بن عبد البار 

91111 طنجة املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255834.
189I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

YAMIR BRAND
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
YAMIR BRAND شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : طنجة 
29 شارع عمرو بن العاص ال0ابق 3 

رقم 26 - 91111 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.117125

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   16 في  املؤرخ 
ذات  شركة   YAMIR BRAND حل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 111.111 رأسمالها  حبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
العاص  بن  عمرو  شارع   29 طنجة 
طنجة   91111  -  26 رقم   3 ال0ابق 
النهائي  الإلغالق  نتيجة  املغرب 
املذكورة  للشركة  الكلية  للتصفية 
«YAMIR BAND SARL D’A.U» بعد 
حالحظة حلها بتاريخ 11 يونيو 2122 
التجاري رقم  السجل  والش0ب حن 

..117125
و عين :

السيدة فاطمة الزهراء  السيد)ة( 
 91111 طنجة  وعنوانه)ا(  كويس 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
بتاريخ 16 يونيو 2122 وفي طنجة 29 
شارع عمرو بن العاص ال0ابق 3 رقم 

26 - 91111 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255857.

191I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

THE TASTE OF TANGIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
THE TASTE OF TANGIER شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي طنجة 
شارع ابن زيدون إقاحة سرور طابق 

السفلي - 91111 طنجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.117913

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يوليو   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :
بيتزريا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255868.

191I

zagora consulting sarl

ZOPLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع حممد الخاحس ، 

47911، زاكورة املغرب
ZOPLACE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء - 47911 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3913

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOPLACE

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحداث العاحة أو الخاصة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاكورة   47911  - الخضراء  املسيرة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : حممد  السباعي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 511  : السيد التوحي عبد املالك 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد السباعي حممد عنوانه)ا( 
زاكورة   47911 حي املسيرة الخضراء 

املغرب.

املالك  عبد  التوحي  السيد 
زاكورة   47911 درعة  حي  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد السباعي حممد عنوانه)ا( 
زاكورة   47911 حي املسيرة الخضراء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 182.

192I

FIDIMPO

MBF INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC
MBF INVEST شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 115 

إقاحة بريما أوفيس شارع 11 يناير 
وحص0فى املعاني ال0ابق 3 الشقة 
16 الدار البيضاء - 24111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551225

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MBF  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVEST
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
 115  : االجتماعي  املقر  عنوان 
يناير   11 أوفيس شارع  بريما  إقاحة 
الشقة   3 ال0ابق  املعاني  وحص0فى 
الدار   24111  - البيضاء  الدار   16

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : سي0رو  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
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السيد فؤاد سي0رو عنوانه)ا( حي 
القدس إقاحة بغداد 1 رقم 9 سيدي 
الدار   21611 البيضاء  البرنو�ضي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد فؤاد سي0رو عنوانه)ا( حي 
القدس إقاحة بغداد 1 رقم 9 سيدي 
الدار   21611 البيضاء  البرنو�ضي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831636.
193I

FIGEC

AMINE ELECTROMECA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

AMINE ELECTROMECA شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 78 
بلوك ف13 زنقة الفرابي وخالد بن 
الوليد حي الداخلة 81161 اكادير 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4539

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  11 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الفرابي  زنقة  بلوك ف13   78 »رقم 
وخالد بن الوليد حي الداخلة 81161 
 242 اكادير املغرب» إلى »بلوك ا رقم 
اكادير   81652  - تكوين  اسكا  حي 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111461.
194I

la sincérité إنتمائية 

RANA REST
حجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع حممد الخاحس فاس ، 

31111، فاس املغرب
RANA REST حجموعة ذات النفع 

االقتصادي
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة عبد 

الكريم الخ0ابي عمارة بنمو�ضى 
الكواش ال0ابق التاني - 31111 

فاس املغرب
تأسيس حجموعة ذات النفع 

االقتصادي 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73333
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
النفع  ذات  ملجموعة  األسا�ضي 

االقتصادي باملميزات التالية :
ذات  حجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصادي.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RANA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.REST
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملجتمعات  للشركات  ال0عا2 

التموين الجماعي
جميع  في  الشركة  حشاركة   •
تكون  أن  يمتمل  التي  العمليات 
املذكور  املؤس�ضي  بالغرض  حرتب0ة 
عن طريق إنشاء شركات جديدة ، أو 
أو االكتتاب   ، أو رعاية   ، حساهمات 
أو استرداد األوراق املالية أو حقوق 
الشركة ، أو االندحاج ، أو االستمواذ 
التجارية  األصول  تأجير  إدارة  أو   ،
حشترك  حشروع   ، التمالف  أو   ،
االقتصادية.  املصالح  حجموعة  أو 
بشكل عا2 : جميع املعاحالت التجارية 
األوراق  أو  املالية  أو  الصناعية  أو 
بشكل  تتعلق  العقارات  أو  املالية 
األشياء  بأحد  حباشر  غير  أو  حباشر 
املذكورة أعاله أو التي قد تعزز ت0وير 

الشركة..

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخ0ابي عمارة بنمو�ضى 
الكواش ال0ابق التاني - 31111 فاس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : بعفية  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 

 1111  : بعفية  ادريس  السيد 
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بعفية  ادريس  السيد 
شارع االسماعلية زنقة ترنداد إقاحة 
ابن العباس حدخل 14 رقم 6 الزهور 

1 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  بعفية  ادريس  السيد 
شارع االسماعلية زنقة ترنداد إقاحة 
ابن العباس حدخل 14 رقم 6 الزهور 

1 31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3138.

195I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

»O.H INJAZ « S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

221 شـارع حكـة عمـارة صـوحأصيـل 
ال0ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

71111، العيـون املغـرب
O.H INJAZ « S.A.R.L» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجـزئـة 
717 رقـم 471 العيـون - 71111 

العيـون املغـرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42473

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 O.H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. »INJAZ » S.A.R.L

•أشغــال   : غرض الشركة بإيجاز 

الهندسة  وأشغـال  العاحة  البناء 

واألعمال  الحرف  وجميع  املدنية 

والخدحات املختلفــة؛

أعمال الحفر  •أشغـال الت0وير، 

الشبكات  الصحي،  الصرف  العاحة، 

املختلفة، ال0رق؛

حياه  شبكات  وبناء  تصميم   •

الشرب والكهرباء وشبكات الهاتف؛

وشراء  بيع  العقارية،  •املعدات 

جميع أنواع حواد البناء؛

•تأجير حعدات البناء، تأجير جميع 

والرافعات وكالرك  أنواع آالت البناء 

املعدات  وجميع  املناولة  وحعدات 

 ، البناء  بمجال  املتعلقة  واآلالت 

الـخ……

.

تجـزئـة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 71111  - العيـون   471 رقـم   717

العيـون املغـرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد عبـد الل0يـف حمصيصـة : 

511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 

.

 511  : السيد حنان حممد أبيـط 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
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السيد عبـد الل0يـف حمصيصــة 

 317 رقـم  بلبكـار   2 ح  عنوانه)ا( 

حراكش 41111 حراكش املغرب.

أبيـط  حممد  حنان  السيد 

 179 رقـم   4 سعـادة  عنوانه)ا( 

حراكش   41111 حـراكـش  املحـاحيـد 

املغـرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد عبـد الل0يـف حمصيصــة 

 317 رقـم  بلبكـار   2 ح  عنوانه)ا( 

حراكش 41111 حراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 22/2317.

196I

MERL CONSULTING GROUPE

RAFIK FRUITS ET LEGUMES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE

 7BIS RUE ZAGORA 2EME

 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT

MAROC

 RAFIK FRUITS ET LEGUMES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة احمد 

لوكيلي عمارة 31 شقة 8 حسان 

الرباط - 11121 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

161715

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   19

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RAFIK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FRUITS ET LEGUMES
تاجر   -  1  : غرض الشركة بإيجاز 
جملة  نصف  وخضروات  فواكه 

وتجزئة
وجميع  تاجر اللحو2 البيضاء   2-
خدحات   3-  // الزراعية  املنتجات 

امل0اعم واملنتجات الغذائية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 8 شقة   31 عمارة  لوكيلي  احمد 
الرباط   11121  - الرباط  حسان 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 911 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حممد رفيق : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رفيق  حممد  السيد 

حممد رفيق 11121 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  رفيق  حممد  السيد 

حممد رفيق 11121 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126531.
197I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 PUESTASOL RESTAURANT
CAFE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 PUESTASOL RESTAURANT

CAFE SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي حديونة 
ق0عة رقم 591 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129159
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PUESTASOL RESTAURANT

.CAFE SARL
ح0عم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحقهى.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 91111  -  591 رقم  ق0عة  حديونة 

طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
: التوزاني  بلحاج  قاسم   السيد 
511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة.
بلحاج  ياسين  حممد  السيد 
 111 بقيمة  حصة   251  : التوزاني 

درهم للحصة .
السيد حراد بلحاج التوزاني : 251 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
التوزاني  بلحاج  قاسم  السيد 
91111 طنجة  عنوانه)ا( حي حديونة 

املغرب.
بلحاج  ياسين  حممد  السيد 
حديونة  حي  عنوانه)ا(  التوزاني 

91111 طنجة املغرب.

التوزاني  بلحاج  حراد  السيد 

91111 طنجة  عنوانه)ا( حي حديونة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

بلحاج  ياسين  حممد  السيد 

حديونة  حي  عنوانه)ا(  التوزاني 

91111 طنجة املغرب

التوزاني  بلحاج  حراد  السيد 

91111 طنجة  عنوانه)ا( حي حديونة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255833.

198I

ديوان الخدحات

 STE DE CARBURANT
MSAADA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدحات

شارع حممد الخاحس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 

املغرب

 STE DE CARBURANT MSAADA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم I 22 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29217

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE DE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CARBURANT MSAADA
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

والبضائع.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
I 22 - 16111 سيدي  الصناعي رقم 

قاسم املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 : برحيمو  القادر  عبد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
برحيمو  القادر  عبد  السيد 
 439 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا( 

16111 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
برحيمو  القادر  عبد  السيد 
 439 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا( 

16111 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

يوليو 2122 تمت رقم 178.
199I

OREA

CHAMPS ELYSEES CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
CHAMPS ELYSEES CAR شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 1 
شارع تارجا رقم 56 حي نهدى الرباط 

- 15111 الرباط املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81969

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 يونيو   11 املؤرخ في 
حسير جديد للشركة السيد)ة( كرحو 

الحسن كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 5815.
211I

OREA

CHAMPS ELYSEES CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
CHAMPS ELYSEES CAR شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حجموعة 
روحان رقم 38 تقاد2 الرباط - 

11211 الرباط املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81969

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  11 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تقاد2   38 رقم  روحان  »حجموعة 
إلى  الرباط املغرب»   11211  - الرباط 
»رقم 1 شارع تارجا رقم 56 حي نهدى 

الرباط - 15111 الرباط املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 5815.
211I

OREA

CHAMPS ELYSEES CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
CHAMPS ELYSEES CAR شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 1 
شارع تارجا رقم 56 حي نهدى الرباط 

- 15111 الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81969

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فريمة  بدر  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   1.111
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
البشير أشالة بتاريخ 11 يونيو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 5815.
212I

فيدي البشرى

MACEIR ماصير
إعالن حتعدد القرارات

فيدي البشرى
155 زنقة 76 ال0ابق األول الشقة 
رقم 2 حي األلفة، 21221، الدار 

البيضاء املغرب
MACEIR حاصير »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 45 زنقة 
التباري حعاريف املعاريف 21371 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.87375

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 24 يناير 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
 (196( يونس  حكور  السيد  باع   :
الشركة  في  يمتلكها  كان  التي  حصة 
السيد وعيد  لفائدة  حاصير  املسماة 
سعيد كما باع السادة حسا2، عتمان 
وياسين لقبهم حكور جميع حصصهم 
لكل واحد حنهم 194 حصة التي كانوا 
يمتلكونها في الشركة املسماة حاصير 

كما  سعيد  وعيد  السيد  لفائدة 
جميع  إبتسا2  حكور  السيدة  باعت 
املذكورة  الشركة  داخل  حصصها 
125 حصة لفائدة  أعاله املتمثلة في 
باعت  وأيضا  سعيد  وعيد  السيد 
وعيد  للسيد  ترية  حكور  السيدة 
سعيد 97 حصة التي كانت تمتلكها في 

الشركة املذكورة أعاله. 
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
حايلي : بناء على املوافقة على تفويت 
1111 حصة، أصبح رأسمال الشركة 
البنذ   -  : التالية  بال0ريقة  حقسما 
السيد وعيد سعيد أصبح حالكا   :  6
السيد   :  7 البند   - 111111 درهم  ل 

وعيد سعيد حالك ل 1111 حصة 
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
حايلي : تغييرالشكل القانوني للشركة 
ذات  شركة  حن  حاصير  املسماة 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
: تأكيد استقالة السيد حكور يونس 
للشركة  كمسيرسابق  حهمته  حن 
املسماة حاصيرو تعيين السيد وعيد 
سعيد WAID SAID الحاحل للب0اقة 
 BE651218 رقم  للتعريف  الوطنية 
املسماة  للشركة  جديدا  حسيرا 
لهذه  قبوله  حع  حفتوحة  حاصيرملدة 
املهمة حيث أصبمت الشركة حلزحة 
بتوقيع املسير الجديد الوحيد املسمى 

وعيد سعيد في جميع العقود. 
على  ينص  الذي   :  5 رقم  قرار 
املسماة  الشركة  حقر  تغيير   : حايلي 
حاصير حن حقرها القديم الذي كان 
45 زنقة الترابي املعاريف الدار  برقم 
البيضاء إلى املقر الجديد الكائن برقم 
41 شارع الزرق0وني ال0ابق السابع 

الشقة 37 الدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

: تغيير املقر اإلجتماعي 
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 
سعيد  وعيد  السيد  تععين   : حايلي 
حسيرا جديدا للشركة املسماة حاصير
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2122 تمت رقم 815215.

213I

SACF MONDIAL

TEK INFORMATICA 
إعالن حتعدد القرارات

SACF MONDIAL

 HAY SANIA RUE 01 N18

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 TEK INFORMATICA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : حفيظ 

عبد البار رقم 127 قيسارية 

االندلس إنزارن ال0ابق االر�ضي رقم 

19 طنجة - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.89897

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 25 يونيو 2119

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

الحاف�ضي  ياسين  السيد  تفويت   :

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

 511  ، املغربي   ،KB115129 رقم 

االجتماعية  الحصص  حن  حصة 

الحاف�ضي،  حممد  للسيد  للشركة 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.KB54148 رقم

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

تغيير الشكل القانوني للشركة حن   :

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: تمديث القانون األسا�ضي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

الذي   : املعنية  البنود  رقم  بند 

ينص على حايلي : بالتعديل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2119 تمت رقم 4967.
214I

األجيال القابضة

شركة تهيئة وتنمية سيدي عابد
شركة املساهمة

حل شركة

األجيال القابضة
46 شارع الجيش امللكي الدار 

البيضاء 46 شارع الجيش امللكي، 
21111، الدار البيضاء املغرب

شركة تهيئة وتنمية سيدي عابد 
شركة املساهمة)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الجيش امللكي الدار البيضاء 46 

شارع الجيش امللكي الدار البيضاء 
CASABLANCA 21111 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.185539
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   16 في  املؤرخ 
تهيئة  شركة  املساهمة  شركة  حل 
رأسمالها  حبلغ  عابد  سيدي  وتنمية 
حقرها  وعنوان  درهم   21.111.111
امللكي  الجيش  شارع   46 اإلجتماعي 
الجيش  شارع   46 البيضاء  الدار 
 21111 البيضاء  الدار  امللكي 
 : ل  نتيجة  املغرب   CASABLANCA
بعد االطالع على تقرير حجلس اإلدارة 
الوضعية  العاحة  الجمعية  عاينت 
ربع  تقل عن  التي  للشركة  الصافية 
4/3 حن رأسمال  )استهالك  رأسمالها 
الشركة  تت0لب حل  والتي  الشركة( 
الجمعية  صادقت  تم  األوان  قبل 
العاحة غير العادية على هذه الوضعية 
الصافية التي تقل عن ربع رأسمالها 
)استهالك 4/3 حن رأسمال الشركة(

و بذلك تم تعيين حصفي للشركة 
الحمزة،  حممد  السيد  شخص  في 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحل 
شارع   ،122 بــ  القاطن   ،Q165932
 ،11 ال0ابق  األول،  ادريس  حوالي 
الشقة 11، حي املستشفيات – الدار 

البيضاء.

و حدد حقر التصفية ب 46 شارع 
الجيش امللكي الدار البيضاء - 21111 

CASABLANCA املغرب. 
و عين :

الحمزة  حممد  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 122، شارع حوالي ادريس 
 ،11 الشقة   ،11 ال0ابق  األول، 
البيضاء  الدار   – املستشفيات  حي 
املغرب   CASABLANCA  21111

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
املخابرة  حمل   : بالتصفية  املتعلقة 
وحمل تبليغ العقود والوثائق املتعلقة 
الجيش  شارع   ،46  : هو  بالتصفية 

امللكي – الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832189.
215I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

WARIN
إعالن حتعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي حممد ، 15111، 
الخميسات املغرب

WARIN »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 79 
شارع ابن سينا شقة رقم 4 اكدال - 

21111 الرباط املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.144811

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 15 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
 79 رقم  حن  األجتماعي  املقر  نقل   :
شارع ابن سينا شقة رقم 4 اكدال الى 
الخميسات   122 تجزئة الرياض رقم 
التغليف  حقاول  نشاط  واضافة 

والتعبئة والتجارة اإللكترونية

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 
النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
: نقل املقر األجتماعي واضافة نشاط 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 125125.
216I

la sincérité إنتمائية 

ARTI L›ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع حممد الخاحس فاس ، 

31111، فاس املغرب
ARTI L’ART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة 
جاد فاس ال0ابق السفلي رقم 48 
عين قادوس فاس - 31111 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56797

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   28 املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية   ARTI L’ART
 111.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة جاد فاس ال0ابق السفلي رقم 
48 عين قادوس فاس - 31111 فاس 
املغرب نتيجة لنتيجة االتفاق الودي 
بين الشركاء تمت التصفية للشركة.

و عين :
لحماح�ضي  سعيد  السيد)ة( 
تجزئة جاد فاس ال0ابق  وعنوانه)ا( 
فاس  قادوس  عين   48 رقم  السفلي 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   31111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
تجزئة  وفي   2122 يونيو   28 بتاريخ 
 48 رقم  السفلي  ال0ابق  فاس  جاد 
فاس   31111  - فاس  قادوس  عين 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3189/122.
217I

FIDUCIAIRE MOUANI

 غرين روض بريفي
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
 غرين روض بريفي شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 
16 زنقة 13 حي النجاح - 54111 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4463

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
غرين   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

روض بريفي .
دروس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم والتقوية
حركز اللغة والتواصل

التكوين املستمر.
 16 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة 13 حي النجاح - 54111 خنيفرة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد سعيد داحي : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد سعيد داحي عنوانه)ا( حي 

خنيفرة   54111 ز  2 ح   12 الزهراء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد سعيد داحي عنوانه)ا( حي 

خنيفرة   54111 ز  2 ح   12 الزهراء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2122 تمت رقم 321.

218I

la sincérité إنتمائية 

RANA REST
حجموعة ذات النفع االقتصادي

استدراك خ0ٍإ

استدراك خ0ٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

la sincérité إنتمائية

زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 

١٣ شارع حممد الخاحس فاس ، 

31111، فاس املغرب

RANA REST حجموعة ذات النفع 

االقتصادي

 وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة عبد 

الكريم الخ0ابي عمارة بنمو�ضى 

الكواش ال0ابق التاني - 31111 

فاس املغرب.

بالجريدة  وقع  خ0ٍإ  إستدراك   

الرسمية عدد 5728 بتاريخ 25 يوليو 

.2122

النفع  ذات  حجموعة   : حن  بدال 

اإلقتصادي 

املسؤولية  ذات  شركة   : يقرأ 

الحدودة ذات املسير الوحيد

الباقي بدون تغيير.

219I

CAC ASSISTANCE

ZOOM OPIMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAC ASSISTANCE
 Bvd Mohamed Ben Abdellah,
 immeuble 124 2ème étage N 22

Tanger ، 90000، Tanger Matoc
ذات  شركة   ZOOM OPIMAL

املسؤولية املحدودة
 115 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
شارع الشهيد بن حموش الزاويدية - 

91111 طنجة املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129217
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZOOM OPIMAL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع   ، العدسات التصحيمية  وشراء 

النظارات ، العدسات الالصقة.
 115  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الشهيد بن حموش الزاويدية - 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : سمية  شهيب  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد الغري عتمان : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سمية  شهيب  السيدة 
شارع حوالي رشيد حجمع فال فلوري 
 124 رقم   1 ال0ابق  ب2د  عمارة 

91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  عتمان  الغري  السيد 

شارع حوالي رشيد حجمع فال فلوري 

 124 رقم   1 ال0ابق  ب2د  عمارة 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  سمية  شهيب  السيدة 

شارع حوالي رشيد حجمع فال فلوري 

 124 رقم   1 ال0ابق  ب2د  عمارة 

91111 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7537.

211I

INTERFASHION SA

INTERFASHION SA

شركة املساهمة

قفل التصفية

INTERFASHION SA

شركة املساهمة

عنوان حقرها اإلجتماعي : اقاحة 

االدارسة 2 العمارة س الشقة 14 - 

فاس

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36937

قفل التصفية

العا2 اإلستثنائي  بمقت�ضى الجمع 

املؤرخ في 31 حارس 2122 تقرر حايلي :

- قرار إغالق عملية التصفية 

- املوافقة على تقرير التصفية.

التصفية  حساب  فمص   -

واعتماده.

- إبراء ذحة املصفي.

السجل  حن  الشركة  تش0يب   -

التجاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2113 تمت رقم 391.

211I
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MISAGROUP

BOUZID DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BOUZID DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 47 شارع 

حممد ابن عبد هللا إقاحة بيل فيو ب 

ال0ابق السادس حكتب رقم 1 الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551591

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUZID DEVELOPPEMENT

الت0وير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.

47 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

حممد ابن عبد هللا إقاحة بيل فيو ب 

1 الدار  ال0ابق السادس حكتب رقم 

البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

حصة   25  : السيد املهدي بوزيد 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 75  : ابراهيمي  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

بقيمة   25  : السيد املهدي بوزيد   
111 درهم.

 75  : ابراهيمي  السعيد  السيد 
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوزيد  املهدي  السيد 
عين   7 رقم   12 زنقة  زكرياء  تجزئة 
الشق البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
ابراهيمي  السعيد  السيد 
رقم   3 تجزئة احرود زنقة  عنوانه)ا( 
14 كاليفورنيا الدار البيضاء 21111 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  بوزيد  املهدي  السيد 
عين   7 رقم   12 زنقة  زكرياء  تجزئة 
الشق البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب
ابراهيمي  السعيد  السيد 
رقم   3 تجزئة احرود زنقة  عنوانه)ا( 
14 كاليفورنيا الدار البيضاء 21111 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831975.
212I

COG

ميالنيا مجموعة خاصة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

حيالنيا حجموعة خاصة شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املسيرة 3 
حي أ رقم 254 الشقة رقم 3 حراكش 

- 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127619

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
: حيالنيا  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

حجموعة خاصة.
غرض الشركة بإيجاز : املصاحبة 

الدراسية .
عنوان املقر االجتماعي : املسيرة 3 
حي أ رقم 254 الشقة رقم 3 حراكش - 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السحاوي  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : ابودين  اسماعبل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
ابودين  اسماعبل  السيد 
دكالة  باب  سويقة   374 عنوانه)ا( 

حراكش 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة وفاء السحاوي عنوانه)ا( 
 111 رقم  الني  عمارة  احرشيش 

حراكش 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 187619.
213I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

BELLA VII
إعالن حتعدد القرارات

 N. AMAR AUDIT &
»CONSULTING «N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BELLA VII »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : ال0ابق 
السفلي ، بلوك أ 7 )النخيل 7( ، رقم 
114 ، حركب النخيل، طنجة البالية 

- - طنجة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.122313

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 19 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
علما بالهبة التى قا2  أخذ الشركاء   :
 14 بتواريخ  الغراري  الحبيب  السيد 
يناير 2122 و24 يناير 2122 املتمثلة 
في 871 حصة ألوالده : رفيعة ، علياء ، 
حممد ، حمزة وغالي الغراري حقسمة 
 ، حصة   119 رفيعة   : حسب حا يلي 
علياء 119 حصة ، حممد 218 حصة 
، حمزة 217 حصة وغالي 217 حصة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن السيد الحبيب 
ب  االنتفاع  بمق  يمتفظ  الغراري 
218 حصة التى تم التبرع بملكيتها إلى 

ابنتيه رفيعة وعلياء الغراري.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
حن   6 البند  تعديل  على  املوافقة   :

النظا2 األسا�ضي »حساهمات»
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
حن   7 البند  تعديل  على  املوافقة   :

النظا2 األسا�ضي »رأسمال»
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255915.

214I

FIGET SARL

SO EASY CASH
إعالن حتعدد القرارات

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
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SO EASY CASH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 

جوالن زنقة الفانوس رقم 59 ت0وان 

- 93111 ت0وان املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26183

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 22 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

لفائدة  اجتماعية  حصة   51 بيع   :

السيد اعراب حممد نعمان

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: إستقالة املسير السيد اعراب حممد 

نعمان

قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: تمويل الشكل القانوني للشركة حن 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

تعيين املسير السيد اعراب حممد   :

نعمان

قرار رقم 5 : الذي ينص على حايلي 

: تميين القانون االسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

الشكل القانوني للشركة هو شركة   :

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 

: تعود جميع الحصص لفائدة السيد 

اعراب حممد نعمان

على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

حممد  اعراب  السيد  تعيين   : حايلي 

نعمان كمسير للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت0وان بتاريخ 11 ديسمبر 

2121 تمت رقم 3562.

215I

iso fidus

Menara Fibre
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso fidus
حي األحال 12 رقم 41 حكتب رقم 16 
طابق الثاني تيط حليل دارالبيضاء ، 

29641، دارالبيضاء املغرب
Menara Fibre شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي االحل 
2 رقم ف ب 41 املكتب رقم 16 

ال0ابق 2 تيط حليل الدار البيضاء 
29641 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24554

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Menara Fibre
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإعادة تدوير املنتجات البالستيكية.

استيراد وتصدير.تاجر.
عنوان املقر االجتماعي : حي االحل 
 16 رقم  املكتب   41 ب  ف  رقم   2
البيضاء  الدار  حليل  تيط   2 ال0ابق 

29641 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : غال2  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غال2  بوشعيب  السيد 
 433 شقة   4 ا  درج  الردان  1زنقة 
 21111 اقاحة الحدائق ع بالبيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  غال2  بوشعيب  السيد 
 433 شقة   4 ا  درج  الردان  1زنقة 
 21111 اقاحة الحدائق ع بالبيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831728.
216I

iso fidus

FOUZER PLAST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso fidus
حي األحال 12 رقم 41 حكتب رقم 16 
طابق الثاني تيط حليل دارالبيضاء ، 

29641، دارالبيضاء املغرب
FOUZER PLAST شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي االحل 
2 رقم ف ب 41 املكتب رقم 16 

ال0ابق 2 تيط حليل الدار البيضاء 
29641 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24555

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOUZER PLAST

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإعادة تدوير املنتجات البالستيكية.

استيراد وتصدير.تاجر.
عنوان املقر االجتماعي : حي االحل 
 16 رقم  املكتب   41 ب  ف  رقم   2
البيضاء  الدار  حليل  تيط   2 ال0ابق 

29641 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد فؤاد زروال : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد فؤاد زروال عنوانه)ا( دوار 
اوالد حادة سيدي حجاج واد حصار 
الدار   29641 البيضاء  حليل  تيط 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد فؤاد زروال عنوانه)ا( دوار 
اوالد حادة سيدي حجاج واد حصار 
الدار   29641 البيضاء  حليل  تيط 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831729.

217I

Advance Center

THE HOME LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
THE HOME LAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض - 11111 

الرباط املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.151245
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بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تعيين  تم   2122 حاي   27 في  املؤرخ 

حسير جديد للشركة السيد)ة( البقالي 

ملياء كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126341.

218I

FIGET SARL

BIL-ALL SERVICES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

 BIL-ALL SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي قيادة بن 

قريش دوار تمزكت 93151 ت0وان - 

93111 ت0وان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29657

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 حاي   14 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  حبلغ   BIL-ALL SERVICES

حقرها  وعنوان  درهم   111.111

دوار  قريش  بن  قيادة  اإلجتماعي 

 93111  - ت0وان   93151 تمزكت 

ت0وان املغرب نتيجة ل : عد2 تمقيق 

هدف الشركة .

و حدد حقر التصفية ب قيادة بن 

 - ت0وان   93151 قريش دوار تمزكت 

93111 ت0وان املغرب. 

و عين :

الحرتيتي  حممد  السيد)ة( 

بن  قيادة  تمزكت  دوار  وعنوانه)ا( 

قريش -ت0وان 93111 ت0وان املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   31 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1279.
219I

شركة ابهوش للخدحات

REGION TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدحات
شارع حكة عمارة الصالحي ال0ابق 
االول رقم 14 العيون ، 71111، 

العيون املغرب
REGION TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

خنيفرة رقم 11 حي خط الرحلة 11 - 
71111 العيون املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12217
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 يوليو   18 املؤرخ في 
حسير جديد للشركة السيد)ة( بوضار 

سعيد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2341/2122.
221I

ABENN AUDIT & CONSEIL

KINEBLOOM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
حجمع بسمة 1 ج ه1بالدور األر�ضي 
شقة 3 ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
KINEBLOOM شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املعاريف 
شارع بئر انزران اقاحة روحاندي 12 
عمارة 17 شقة 12 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551663

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KINEBLOOM
حزاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حهنة الترويض ال0بي.
: املعاريف  عنوان املقر االجتماعي 
 12 شارع بئر انزران اقاحة روحاندي 
الدار   21111  -  12 شقة   17 عمارة 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : عريبة  بن  هند  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة هند بن عريبة عنوانه)ا( 
28 زنقة رحال بن احمد حي فلس0ين 

21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة هند بن عريبة عنوانه)ا( 
28 زنقة رحال بن احمد حي فلس0ين 

21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
221I

HAJARMOUNAR

KP ETUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
KP ETUDE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة عبدة 
رقم 14 حي خط الرحلة 11 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42477
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 KP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETUDE
حكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسات استشارات قانونية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 11 الرحلة  خط  حي   14 رقم  عبدة 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : اكزول  سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد نبيل ملويديني : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة سعيدة اكزول عنوانه)ا( 
 1 رقم   23 الزنقة  رقراق  ابي  حي 

11191 الرباط املغرب.



14889 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

عنوانه)ا(  ملويديني  نبيل  السيد 
إقاحة بنجيمي عمارة 2 ايلو 13 شقة 

22 12111 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة سعيدة اكزول عنوانه)ا( 
 1 رقم   23 الزنقة  رقراق  ابي  حي 

11191 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2319.

222I

LE LEGALISTE

GOLD ZINNE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

GOLD ZINNE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 23 
عمارة 2 شقة 6 بالد الجد - 46111 

آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12949

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ZINNE

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط في حتجر ;

حمل بقالة ;
إستيراد....

 23 عنوان املقر االجتماعي : شارع 
 46111  - 6 بالد الجد  2 شقة  عمارة 

آسفي املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الشروقي  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة زينب الشروقي عنوانه)ا( 
1 زنقة 19 حي عقبة بن نافع حي كاوكي 

46111 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة زينب الشروقي عنوانه)ا( 
1 زنقة 19 حي عقبة بن نافع حي كاوكي 

46111 آسفي آسفي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تمت رقم -.
223I

HAJARMOUNAR

LTS POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
LTS POWER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 688 
اسكيكيمة حي الوحدة 1 - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42475

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 LTS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POWER

حكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع وشراء  أشغال البناء   ، دراسات 

حستلزحات وتجهيزات املكاتب.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 688 

 71111  -  1 اسكيكيمة حي الوحدة 

العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

511 حصة   : السيدة هاجر حونار 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 511  : بوعنيس  حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حونار  هاجر  السيدة 

شارع املغرب العربي حي حوالي رشيد 
العيون   71111 رقم1  حلب  زنقة 

املغرب.

السيدة حليمة بوعنيس عنوانه)ا( 

زنقة العبور حي الشيخ عبداتي   121

82111 طان0ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حونار  هاجر  السيدة 

شارع املغرب العربي حي حوالي رشيد 
العيون   71111  1 رقم  حلب  زنقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2319.

224I

FIDUINVEST

 A.Z INTERNATIONALE
D›INVESTISSEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN
 RESIDENCE SOULAIMANE
 1B ETAGE 1 N° 15 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 A.Z INTERNATIONALE
ذات  شركة   D’INVESTISSEMENT
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
حلتقى  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
شارع الحسن األول وشارع الكشاف 
إقاحة نجاة شقة 6 حكتب 5 رقم 5/6 

- 91111 طنجة املغرب
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129261
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 A.Z INTERNATIONALE  :

.D’INVESTISSEMENT
غرض الشركة بإيجاز : - املشاركة 
واألعمال  املشاريع  وإدارة  إنشاء  في 

وتقديم الدعم الالز2 لها ؛
- إدارة حمافظ األسهم واالحتفاظ 

بمساهمات في شركات حختلفة.
حجال  في  املالية  االستشارات   -
وإدارة  املشاريع  وتمويل  العقارات 

املخاطر.
الفنادق  وتشغيل  إدارة   -

والسياحة؛
- استيراد وتصدير؛
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حجال  في  املالية  االستشارات   -

املشاريع  وإنجاز  وتمويل  العقارات 

الكبيرة واملتوس0ة.

الشركات  جميع  في  املشاركة   -

طريق  عن   ، غرضها  يتشابه  التي 

املشاركة أو احتالك األسهم في زيادات 

رأسمالها ، وتأسيس شركات جديدة ، 

واملشاركة في شركات أخرى تدخل في 

نشاط الشركة ؛

.

حلتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الحسن األول وشارع الكشاف 

إقاحة نجاة شقة 6 حكتب 5 رقم 5/6 

- 91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

عزيز  بن  صالح  بن  عزيز  السيد 

 1.111 111 حصة بقيمة   : الزهراني 

درهم للحصة .

عزيز  بن  صالح  بن  عزيز  السيد 

الزهراني : 111 بقيمة 1.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عزيز  بن  صالح  بن  عزيز  السيد 

األردن،  شارع  عنوانه)ا(  الزهراني 

إقاحة الفصول األربعة ال0ابق 7 رقم 

154 – طنجة 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عزيز  بن  صالح  بن  عزيز  السيد 

األردن،  شارع  عنوانه)ا(  الزهراني 

إقاحة الفصول األربعة ال0ابق 7 رقم 

154 – طنجة 91111 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255954.

225I

FIDUINVEST

اليباني محمد كريم وامليموني 
ابراهيم

عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 
ال0بيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
اليباني حممد كريم وامليموني 

ابراهيم
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
السيد)ة(  أع0ى   2122 يونيو   27
)ة(  الحاحل  اليباني  كريم  حممد 
 ES817749 رقم  الوطنية  للب0اقة 
 166272 املسجل بالسجل التجاري 
و166274 باملحكمة التجارية ب0نجة 
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
الكائن ب حلتقى شارع لبنانو العراق 
 91111  -  6 رقم  االر�ضي  ال0ابق 
 S.A.N للسيد)ة(  املغرب  طنجة 
الحاحل  نبيل  العبدالوي   GESTION
 K251618 ة( للب0اقة الوطنية رقم(
شتنبر   11 حن  تبتدئ  سنة   2 ملدة 
2122 وتنتهي في 31 أغس0س 2124 

حقابل حبلغ شهري 25.111 درهم.
226I

HAJARMOUNAR

MPI STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
HAJARMOUNAR

 Rue Halab N°01 avEl maghrib
 Al Arabi Hay Molay Rachid

 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

MPI STAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة عبدة 
رقم 4 حي خط الرحلة 1 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42469
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MPI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STAR
حكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع وشراء  أشغال البناء   ، دراسات 

حستلزحات وتجهيزات املكاتب. .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبدة رقم 4 حي خط الرحلة 1 العيون 

- 71111 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 611  : دادا  اهل  علية  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 411  : حعزوز  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة علية اهل دادا عنوانه)ا( 
 17 رقم  الزاوية  زنقة  السال2  حي 

71111 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  حعزوز  سميرة  السيدة 
الفرح  حي   19 رقم  اخفنير  زنقة 

71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة علية اهل دادا عنوانه)ا( 
 17 رقم  الزاوية  زنقة  السال2  حي 

71111 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2318.
227I

FIGET SARL

KARSAS POISSON
إعالن حتعدد القرارات

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
KARSAS POISSON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : سوق 

سبت أوشتا2 جماعة بني سعيد واد 
الو - 93251 ت0وان املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22525

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 15 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
إستقالة املسير السيد عبد العزيز   :

أرهون
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: تعيين حسير جديد للشركة ملدة غير 

حمدودة السيدة كوثر الحداد
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
: تغيير غرض الشركة بإضافة نشاط 

رئي�ضي جديد :حقهى وح0عم
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
حايلي : تسير الشركة ملدة غير حمدودة 

السيدة كوثر الحداد
على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 
حايلي : صالحية التوقيع تعود للسيدة 

كوثر الحداد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   31 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1615.

228I

MCG

مازال أنفست أند كو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
حازال أنفست أند كو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�ضي، العمارة 12، شقة رقم 5، 

سين - 41111 حراكش املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.126237

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كاطالدو  )ة(  السيد  تفويت 
حن  اجتماعية  حصة   51 كوفيرتينو 
)ة(  حصة لفائدة السيد   111 أصل 
أ  أس  حاكسيل  فينانسيار  شركة 

بتاريخ 28 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138187.
229I

SAGASUD

H.B.I LAAYOUNE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحير حوالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
H.B.I LAAYOUNE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء شارع اللة اسماء 
رقم 1579 املر�ضى العيون - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42417

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 H.B.I  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LAAYOUNE

حا  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق خدحات االستشارات والدعم 
واملجتمعات  والشركات  لألفراد 
واملنظمات العاحة أو الخاصة األخرى 
وخدحة استقدا2 املوظفين والتدريب 
وتوزيع  القدرات  وبناء  املستمر 
والتجارة البضائع واستيراد وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اسماء  اللة  شارع  الخضراء  املسيرة 
 71111  - املر�ضى العيون   1579 رقم 

العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الغزواني  جواد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الغزواني  السيد جواد 
حي السال2 بلوك 11 اضافي رقم 175 

سال 11111 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الغزواني  السيد جواد 
حي السال2 بلوك 11 اضافي رقم 175 

سال 11111 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2218/2122.
231I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

DECO BOUM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
45 شارع حممد الخاحس ال0ابق 5 

رقم 17 ، 91111، طنجة املغرب
DECO BOUM شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 
املجاهدين حجمع كوحاريسبا عمارة 
56 حمل 3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128687

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 DECO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BOUM

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، والزهور   ، املنزلية  اإلكسسوارات 

واإلكسسوارات الزخرفية ، واألطباق 

واألدوات املنزلية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمارة  كوحاريسبا  حجمع  املجاهدين 

56 حمل 3 - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 111  : بوحهدي  جهان  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة جهان بوحهدي عنوانه)ا( 

النجمة  حجمع  رشيد  حوالي  شارع 

 91111  54 رقم  الصداقة  إقاحة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة جهان بوحهدي عنوانه)ا( 

النجمة  حجمع  رشيد  حوالي  شارع 

إقاحة صداقة رقم 54 91111 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255327.

231I

FKOM SERVICES SARL

FKOM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FKOM SERVICES SARL
 RUE OUM AL ACHAR CITE 221

 NAHDA CHEMAOU , Salé ،
11000، SALE MAROC

FKOM SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 31 
شقة 8 ، زنقة حوالي احمد لوكيلي، 
حسان الرباط. - 11111 الرباط 

املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36273

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  11 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»عمارة 31 شقة 8 ، زنقة حوالي احمد 
 11111  - الرباط.  حسان  لوكيلي، 
زنقة ا2   ،  221« إلى  الرباط املغرب» 
 ، اشماعو   ، النهضة  حي   ، العشار 

سال. - 11111 سال املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تمت رقم 39281.

232I

FIGET SARL

METALCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
METALCO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : طريق 
خميس أنجرة بونزال ت0وان - 

93111 ت0وان املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.19897

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 14 ديسمبر 2121 تقرر حل 
حسؤولية  ذات  شركة   METALCO
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
خميس  طريق  اإلجتماعي  حقرها 
أنجرة بونزال ت0وان - 93111 ت0وان 
هدف  تمقيق  لعد2  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين :

أغيواز  الحسين  السيد)ة( 
رقم  املختار  عمر  شارع  وعنوانه)ا( 
ت0وان املغرب   93111 ت0وان   479

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
وفي طريق   2121 ديسمبر   14 بتاريخ 
 - ت0وان  بونزال  أنجرة  خميس 

93111 ت0وان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت0وان بتاريخ 17 ديسمبر 

2121 تمت رقم 3181.
233I

AGIN SARL

 OUTIFA OTMANE
ARCHITECTURE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

 OUTIFA OTMANE
ARCHITECTURE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 152 
النهضة 1 كوبليمو الرباط املغرب - 

11211 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161739

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
حتبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 OUTIFA OTMANE  : تسميتها 

. ARCHITECTURE
حهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حعماري.
 152  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - املغرب  الرباط  كوبليمو   1 النهضة 

11211 الرباط املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : اوتيفى  عتمان  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اوتيفى  عتمان  السيد 
ق0اع 6 بلوك اوه رقم 36 حي الرياض 

الرباط 11111 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  اوتيفى  عتمان  السيد 
ق0اع 6 بلوك اوه رقم 36 حي الرياض 

الرباط 11111 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126569.
234I

FIGET SARL

TECHNO AGWA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

TECHNO AGWA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 
حممد بنونه رقم 573 بوجراح 
ت0وان - 93111 ت0وان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25139
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2121 أكتوبر   14 في  املؤرخ 
شركة ذات   TECHNO AGWA حل 
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
رقم  بنونه  حممد  شارع  اإلجتماعي 
573 بوجراح ت0وان - 93111 ت0وان 
هدف  تمقيق  لعد2  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين :

أنور اعرابو وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
طابق   573 رقم  بنونة  حممد  شارع 
املغرب  ت0وان   93111 بوجراح   3

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
شارع  وفي   2121 أكتوبر   14 بتاريخ 
حممد بنونه رقم 573 بوجراح ت0وان 

- 93111 ت0وان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   18 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2121 تمت رقم 3312.
235I

كافكون0ا

IMPRIBATI- أنبريباتي 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافكون0ا
182 شارع أنوال ، 21361، 

الدارالبيضاء املغرب
 أنبريباتي -IMPRIBATI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 

زنقة أحمد املجاطي إقاحة ليزالب 
طابق 1 رقم 8 حعاريف - 21126 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551715

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أنبريباتي 

. IMPRIBATI-
التنمية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقارية, أشغال البناء, أشغال عاحة, 
خدحات  ال0باعة,  وتصدير,  إيراد 

عاحة .
 13  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ليزالب  إقاحة  املجاطي  أحمد  زنقة 
 21126  - حعاريف   8 رقم   1 طابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
1.111 حصة   : السيد زهير قمري 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قمري  زهير  السيد 
كولف سيتي فيال  باملدينة الخضراء 
الدارالبيضاء   27182 بوسكورة   88

.C
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  قمري  زهير  السيد 
فيال  سيتي  كولف  الخضراء  املدينة 
الدارالبيضاء   27182 بوسكورة   88

الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 24918.

236I
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FIDGECODIT

ACHMAS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDGECODIT
 IMM N 528 APPT N 02 HAY
 CHARAF -MARRAKECH ،

40100، MARRAKECH MAROC
ACHMAS TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 528 
شقة 12 ال0بق االر�ضي حي الشرف 

حراكش - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127515
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHMAS TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنش0ة  الغير.  لحساب  العاحلين 

أخرى : النقل السياحي )حقاول(.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي  االر�ضي  ال0بق   12 شقة   528
حراكش   41111  - حراكش  الشرف 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السيد عبد الحكيم يفوز 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
511 حصة   : السيد أشرف يفوز 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
يفوز  الحكيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي الشرف ال0ابق 11 رقم 
731 حراكش 41111 حراكش املغرب.

السيد أشرف يفوز عنوانه)ا( حي 

حراكش  االزدهار   731 رقم  الشرف 

41111 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

يفوز  الحكيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي الشرف ال0ابق 11 رقم 

731 حراكش 41111 حراكش املغرب

السيد أشرف يفوز عنوانه)ا( حي 

حراكش  االزدهار   731 رقم  الشرف 

41111 حراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137871.

237I

FIGET SARL

SANA MARINA FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

SANA MARINA FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي شارع جبل 

تدغين رقم 35 ت0وان - 93111 

ت0وان .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14653

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 حارس 2122 تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة حن »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   14 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1175.

238I

FIGET SARL

FUYIBA CONFECTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
FUYIBA CONFECTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي إقاحة نعمة رقم 129 
ت0وان - 93111 ت0وان املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21827

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تمويل   2121 حاي   19 املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
نعمة  إقاحة  امللكي  الجيش  »شارع 
ت0وان   93111  - ت0وان   129 رقم 
كلم  بنقريش  »طريق  إلى  املغرب» 
إقليم  شفشاون  وقيادة  جماعة   9

ت0وان - 93111 ت0وان املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2121 تمت رقم 1964.

239I

BZD CONSULTING

TAOUIL AGGLOMERIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BZD CONSULTING
 RUE ICHBILIA IM 10 LOT

 GAIMO 3EME ETAGE APPT N
 C3 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
TAOUIL AGGLOMERIE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي عريض 
حجموعة 1 شارع رقم 7 الناضور - 

62111 الناضور املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23483

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يناير   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAOUIL AGGLOMERIE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التكتل-
توزيع وتجارة حواد البناء-

تصدير حواد وحنتجات   / استيراد 
البناء

نقل البضائع.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 7 رقم  شارع   1 حجموعة  عريض 
الناضور - 62111 الناضور املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 : العزيز  عبد  ال0ويل  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
العزيز  عبد  ال0ويل  السيد 
 39 رقم   13 العريض  حي  عنوانه)ا( 

الناضور 62111 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
العزيز  عبد  ال0ويل  السيد 
 39 رقم   13 العريض  حي  عنوانه)ا( 

الناضور 62111 الناضور املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 316.

241I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

MYFAN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

MYFAN TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي بلوك س 
رقم 55 املسيرة ايت حلول - 81111 

ايت حلول اكادير.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21319

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  22 أبريل  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»بلوك س رقم 55 املسيرة ايت حلول 
إلى  اكادير»  حلول  ايت   81111  -
 - 191 تجزئة ادحين ايت حلول  »رقم 

81111 ايت حلول املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   12 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 914.

241I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

 ALLIANCE AFRICA
PACKAGING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD
 Hay El Wafa IMM 98 ET1

 n°2 Mohammedia ، 28800،
Mohammedia maroc

 ALLIANCE AFRICA PACKAGING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 332 شارع 
 RESI - 21 ابراهيم الروداني الشقة

24111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511983

 18 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.ALLIANCE AFRICA PACKAGING
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تغليف.  عنصر  أي  وتوزيع  وتواصل 
الغذائية   GE إنتاج وتوزيع حنتجات 
 - الوساطة   - التصدير   / االستيراد   -
شراء تغليف وتوزيع أي حنتج - إنتاج 

وتوزيع حنتوجات التغليف.
 332  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 21 الشقة  الروداني  ابراهيم  شارع 
RESI - 24111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 MOHAMMED RAIS : السيد 
611 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 

.
 MOHAMMED MEHDI السيد 
EL HAMZI : 400 حصة بقيمة 111 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 MOHAMMED RAIS السيد 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 21611 الدار 

البيضاء املغرب.
 MOHAMMED MEHDI السيد 
EL HAMZI عنوانه)ا( الدار البيضاء 

21451 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 MOHAMMED RAIS السيد 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 21611 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2121 تمت رقم 1111.
242I

QUALICIA CONSULTING

MEKEMBALLAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
اقاحة أحين ال0ابق التاني رقم 14 
زنقة طرفاية، حوالي علي الشريف 

املدينة الجديدة حكناس. ، 51111، 
حكناس املغرب

MEKEMBALLAGE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 27 
تجزئة قصر السوق ويسالن حكناس 

- 51111 حكناس املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51145

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  18 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم 27 تجزئة قصر السوق ويسالن 
حكناس - 51111 حكناس املغرب» إلى 
»حتجر رقم 4 اقاحة اقبال س9 شارع 
 - الجيش امللكي طريق فاس حكناس 

51111 حكناس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2353.
243I

QUALICIA CONSULTING

 AL MAGHERIBIA DE GAZ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
اقاحة أحين ال0ابق التاني رقم 14 
زنقة طرفاية، حوالي علي الشريف 

املدينة الجديدة حكناس. ، 51111، 
حكناس املغرب

 AL MAGHERIBIA DE GAZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 
رقم 3 عمارة 25 ش0ر ف املدينة 

الجديدة حكناس - 51111 حكناس 
املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41839
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  13 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ف  ش0ر   25 عمارة   3 رقم  »املحل 
 51111  - حكناس  الجديدة  املدينة 
 2 »الشقة  إلى  املغرب»  حكناس 
 2 حرجان   11 عمارة  الثاني  ال0ابق 

حكناس - 51111 حكناس املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2354.
244I

LAITUE SARLAU

بياز التهامي وشركائه
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

BIAZ ET TOUHAMI ASSOCIES
تقاطع زنقة سعد إبنو أبي وقاس 

وزنقة النسور رقم 44 الدار 
البيضاء تقاطع زنقة سعد إبنو أبي 
وقاس وزنقة النسور رقم 44 الدار 
البيضاء، 21451، الدار لبيضاء 

املغرب
بياز التهاحي وشركائه شركة املساهمة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة سعد إبنو أبي وقاس وزنقة 
النسور رقم 44 الدار البيضاء - 

21451 الدار لبيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.229513

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2121 شتنبر   31 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
حن  أي  درهم»   1.359.911« قدره 
 453.311« إلى  درهم»   1.813.211»
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 826781.
245I
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LAITUE SARLAU

بياز التهامي وشركائه
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

BIAZ ET TOUHAMI ASSOCIES

تقاطع زنقة سعد إبنو أبي وقاس 

وزنقة النسور رقم 44 الدار 

البيضاء تقاطع زنقة سعد إبنو أبي 

وقاس وزنقة النسور رقم 44 الدار 

البيضاء، 21451، الدار لبيضاء 

املغرب

بياز التهاحي وشركائه شركة املساهمة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة سعد إبنو أبي وقاس وزنقة 

النسور رقم 44 الدار البيضاء 

تقاطع زنقة سعد إبنو أبي وقاس 

وزنقة النسور رقم 44 الدار البيضاء 

21451 الدار لبيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.229513

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم   2121 ديسمبر   11 في  املؤرخ 

خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

«153.311 درهم» أي حن »453.311 

عن  درهم»   311.111« إلى  درهم» 

طريق : تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 826781.

246I

KAMAR BENOUNA

ANFA INVEST GESTION ش 

م م
إعالن حتعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ANFA INVEST GESTION ش 2 2 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 49 زنقة 

احمد بركات - 21251 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.297549
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 18 حاي 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: الهبة حن طرف السيد حممد هيشا2 
حعنينوا ب 1.111 حصة لفائدة ابنته 
الجنسية  حعنينيوا  ليان  االنسة 
 2118 اكتوبر   11 حغربية املزدادة في 
الكائنة بالدارالبيضاء 12 زنقة الرازي 
اقاحة املنار يمثلها وليها الشرعي السيد 

حممد هيشا2 حعنينوا 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: املوافقة على االنسة ليان حعنينيوا 

كشريكة جديدة للشركة 
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
: النغيرات االحقة على املادة 8 و9 حن 

القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

1 :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 826518.
247I

nador conseil sarl au

DNIPRO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
DNIPRO CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي أوالد 
بوطيب - 62111 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18649
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يونيو   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

2.511 حصة اجتماعية حن  الهادف 

أصل 5.111 حصة لفائدة السيد )ة( 

صالح الدين أهروش بتاريخ 13 يونيو 

.2122

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

21 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 1267.

248I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ABOU SALIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 16 العمارة 99 شارع حوالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 

املغرب

STE ABOU SALIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 139 

ابو سليم العيا�ضي - 52411 الريش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2983

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السال2  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حن  اجتماعية  حصة   251 اونميح 

أصل 1.111 حصة لفائدة السيد )ة( 

زايد اغديش بتاريخ 17 يونيو 2122.

ابراهيم  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية حن   251 خجماني 

أصل 1.111 حصة لفائدة السيد )ة( 

زايد اغديش بتاريخ 17 يونيو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 14 يوليو 

2122 تمت رقم 719/2122.

249I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ABOU SALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العمارة 99 شارع حوالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

STE ABOU SALIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي رقم 139 
ابو سليم العيا�ضي - 52411 الريش .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2983
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  17 يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة حن »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 14 يوليو 

2122 تمت رقم 719/2122.
251I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MUST BASS FACTORY 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 MUST BASS FACTORY شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسار رقم 278 طريق اسفي - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
127415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MUST : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BASS FACTORY
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق االدوات املعدنية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اسفي  طريق   278 رقم  املسار 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد حص0فى حمداد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حص0فى حمداد عنوانه)ا( 
طريق اسفي   321 تجزئة املسار رقم 

41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حص0فى حمداد عنوانه)ا( 
طريق اسفي   321 تجزئة املسار رقم 

41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137772.
251I

M.S.M PROD

M.S.M PROD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

M.S.M PROD
29 شار ع عمر ابن العاص رقم 26 

ال0ابق التالت 29 شار ع عمر ابن 
العاص رقم 26 ال0ابق التالت، 

91111، طنجة املغرب
M.S.M PROD شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 شار 
ع عمر ابن العاص رقم 26 ال0ابق 
التالت 29 شار ع عمر ابن العاص 
رقم 26 ال0ابق التالت 91111 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115419

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ايوب املنصور  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
يوليو   17 حص0فى املوساوي بتاريخ 

.2122
حممد خشوع  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
يوليو   17 حص0فى املوساوي بتاريخ 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   17 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7112.
252I

FA CONSEILS

I.K BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FA CONSEILS
 IMM 80 4EME ETAGE APPT N°9
 MASSIRA 1 A MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

I.K BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة حسلم 
بوكار ال0ابق الثالت الشقة رقم 14 
باب دكالة عند شفاء لإلستشارات 
حراكش - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126937

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 I.K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATIMENT
غرض الشركة بإيجاز : حقاولة في 

البناء واألشغال املختلفة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشقة  الثالت  ال0ابق  بوكار  حسلم 
شفاء  عند  دكالة  باب   14 رقم 
 41111  - حراكش  لإلستشارات 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : كوازار  اسماعيل  السيد 
حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة .
511 حصة   : السيد خالد كوازار 

بقيمة 51.111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد اسماعيل كوازار عنوانه)ا( 
 41111 حراكش  أزلي  تجزئة   367

حراكش املغرب.
السيد خالد كوازار عنوانه)ا( 367 
حراكش   41111 تجزئة أزلي حراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد اسماعيل كوازار عنوانه)ا( 
 41111 حراكش  أزلي  تجزئة   367

حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137311.

253I

MOORISH

COMMODITY TRADING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت ال0ابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
COMMODITY TRADING شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية زنقة 1عمارة 3شقة 4شارع 
األحير حوالي عبد اهللا حي املحمدي - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42417

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMMODITY TRADING
غرض الشركة بإيجاز : االستتمار 

واملشاركة في رأس املال.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
4شارع  3شقة  1عمارة  زنقة  الحرية 
األحير حوالي عبد اهللا حي املحمدي - 

71111 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
: هيانغ  جوان  روحان   السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
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هيانغ  جوان  روحان  السيد 
 211315 شنغهاي الصين  عنوانه)ا( 

شنغهاي الصين.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد غريغوري حاتيط عنوانه)ا( 
جنيف   1217 سويسرا  جنيف 

سويسرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2198/2122.
254I

BETA FIDUCIAIRE

NOVA PNEUS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

NOVA PNEUS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رياض 

اسلي حتجر العمران رقم 6 - 61111 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39717

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 NOVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PNEUS
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اطارات وق0ع الغيارو زيوت التشحيم 

وتصليح االطارات 

-حيكانيكي.
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اسلي حتجر العمران رقم 6 - 61111 

وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 911  : القادر  عبد  رزقي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 91111  : السيد رزقي عبد القادر 

بقيمة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد رزقي عبد القادر عنوانه)ا( 
 6 رقم  حكة  فتح  زنقة  النصر  حي 

61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد رزقي عبد القادر عنوانه)ا( 
 6 رقم  حكة  فتح  زنقة  النصر  حي 

61111 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1183.
255I

ADVISORY PARTNERS

 MEDICAL INNOVATION
TECHNOLOGY SYSTEM

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤحن حي 

املستشفيات بناية أ ال0ابق األول 
الدار البيضاء ، 21161، الدار 

البيضاء املغرب
 MEDICAL INNOVATION

TECHNOLOGY SYSTEM شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء 7 زنقة سبتة اقاحة راحي 
ال0ابق التاني حكتب رقم 8 - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551363

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MEDICAL INNOVATION

.TECHNOLOGY SYSTEM
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
واستيراد وتصدير أجهزة الكمبيوتر ؛ 
وتشغيل  وإنتاج  وتصميم  إنشاء 
وت0وير وشراء وبيع البرحجيات وحز2 
البرحجيات وقواعد البيانات واملواقع 

اإللكترونية واملواد التسويقية ؛
تسويق جميع األعمال والخدحات 

واملواد املرتب0ة بها ؛
أي  عن  واملندوب  الوكيل  نشاط 

نشاط تجاري
املباشر  غير  أو  املباشر  التوزيع 

وتنظيم وتسهيل التدريب املرتبط ؛
- أعمال الت0وير وتخ0يط املباني

- حشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 
في أي   ، بشكل حباشر أو غير حباشر 
بغرضها  حرتب0ة  تكون  قد  عمليات 
 ، جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
أو شراء  أو االكتتاب   ، املساهمة  أو 
الشركات  حقوق  أو  املالية  األوراق 
إنشاء   ، أو غير ذلك   ، أو االندحاج   ،
تأجير أي  إدارة  أو  تأجير  أو  أو حيازة 
أخذ أو حيازة  ؛  أعمال أو حؤسسات 
أو استخدا2 أو نقل جميع العمليات 
بهذه  املتعلقة  االختراع  وبراءات 

األنش0ة ؛
املعاحالت  جميع   ، عا2  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
 ، املدنية أو املنقولة أو غير املنقولة 
التي قد تكون حرتب0ة بشكل حباشر 
أو غير حباشر بغرض الشركة أو بأي 

حن  أو  صلة  ذي  أو  حشابه  غرض 

املحتمل أن تسهل توسيعه وت0ويره.

الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
راحي  اقاحة  سبتة  زنقة   7 البيضاء 

ال0ابق التاني حكتب رقم 8 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 MIB TECH : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   MIB TECH الشركة 
اقاحة  سبتة  زنقة   7 البيضاء  الدار 
 8 رقم  حكتب  التاني  ال0ابق  راحي 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد حممد البوزيدي عنوانه)ا( 
تولوز   31211 حونتمورنس  شارع   7

فرنسا 31211 تولوز فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.

256I

FIGET SARL

SHE-ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

SHE-ART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

جبل توبقال زنقة 5 رقم 7 ت0وان - 

93111 ت0وان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29771
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بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 أبريل   12 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   SHE-ART
 61.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
 - ت0وان   7 رقم   5 جبل توبقال زنقة 
ت0وان املغرب نتيجة لعد2   93111

تمقيق هدف الشركة.
و عين :

العلوي  حفصة  السيد)ة( 
جماعة  املاليين  دوار  وعنوانه)ا( 
وقيادة املاليين ت0وان 93111 ت0وان 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
بتاريخ 12 أبريل 2122 وفي شارع جبل 
توبقال زنقة 5 رقم 7 ت0وان - 93111 

ت0وان املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1289.
257I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أفيو بام
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

حوكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بال0ابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

أفيو با2 شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي املحل 
التجاري الكائن بدوار اكي نتما 
سيدي غانم اقليم الصويرة - 

44111 الصويرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5579

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير   2122 يونيو   15 املؤرخ في 

تق0ير   )1-« حن  الشركة  نشاط 

وتسويق االعشاب ال0بية والع0رية- 

-2( تربية النمل - -3( حقاول في زراعة 

إلى   « الخضراء.  الفضاءات  وصيانة 

تق0ير وتسويق االعشاب ال0بية   )-«

والع0رية- -2( تربية النمل - -3( تاجر 

بصفة عاحة ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 18 يوليو 

2122 تمت رقم 259.

258I

HORICOM

SOLY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOLY شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : عمارة 

تجزئة حرجان 1 حمل رقم 216 

ال0ابق األر�ضي جماعة ايت والل - 

51111 حكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52615

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2122 تقرر حل  18 فبراير  املؤرخ في 

SOLY شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد حبلغ رأسمالها 

حقرها  وعنوان  درهم   111.111

حرجان  تجزئة  عمارة  اإلجتماعي 

األر�ضي  ال0ابق   216 رقم  حمل   1

حكناس   51111  - جماعة ايت والل 

املغرب نتيجة ألزحة الق0اع.

و عين :

حميد  العمارتي  السيد)ة( 
حي اللة   19 زنقة   7 رقم  وعنوانه)ا( 

فاس   31121 فاس  زواغة  سكينة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

عمارة  وفي   2122 فبراير   18 بتاريخ 

 216 رقم  حمل   1 حرجان  تجزئة 

 - ايت والل  ال0ابق األر�ضي جماعة 

51111 حكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 546.

259I

احينة ال0اهري حوثقة بالدار البيضاء

UNIFIRST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

احينة ال0اهري حوثقة بالدار 

البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور ال0ابق 

الثاني حكتب رقم 12 ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب

UNIFIRST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء 145 ،شارع ابن سينا - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13937

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2121 حاي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بناني  احمد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجتماعية  حصة   4.611

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   9.223

فيصل بناني بتاريخ 27 حاي 2121.

بناني  احمد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجتماعية  حصة   4.612

9.223 حصة لفائدة السيد )ة( كنزة 

بناني بتاريخ 27 حاي 2121.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 821632.

261I

احينة ال0اهري حوثقة بالدار البيضاء

 SOCIETE IMMOBILIERE
ZNIKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

احينة ال0اهري حوثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور ال0ابق 
الثاني حكتب رقم 12 ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE ZNIKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء 145 ،شارع ابن سينا - 
21111 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13938
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 حاي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
181 حصة اجتماعية حن أصل 361 
حصة لفائدة السيد )ة( فيصل بناني 

بتاريخ 27 حاي 2121.
بناني  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
181 حصة اجتماعية حن أصل 361 
بناني  كنزة  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 27 حاي 2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 821633.
261I

احينة ال0اهري حوثقة بالدار البيضاء

 SOCIETE IMMOBILIERE
ARMOH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

احينة ال0اهري حوثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور ال0ابق 
الثاني حكتب رقم 12 ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

ARMOH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجتماعي 
الدارالبيضاء 145 ،شارع ابن سينا - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13939

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 حاي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بناني  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
 141 حصة اجتماعية حن أصل   71
حصة لفائدة السيد )ة( فيصل بناني 

بتاريخ 27 حاي 2121.
بناني  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
 141 حصة اجتماعية حن أصل   71
بناني  كنزة  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 27 حاي 2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 821634.
262I

احينة ال0اهري حوثقة بالدار البيضاء

 SOCIETE IMMOBILIERE
TOTUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

احينة ال0اهري حوثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور ال0ابق 
الثاني حكتب رقم 12 ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE TOTUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاء 145 ،شارع ابن سينا - 
21111 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13941
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 حاي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( احمد بناني 35 
حصة اجتماعية حن أصل 71 حصة 
لفائدة السيد )ة( فيصل بناني بتاريخ 

27 حاي 2121.

تفويت السيد )ة( احمد بناني 35 
حصة اجتماعية حن أصل 71 حصة 
بتاريخ  بناني  كنزة  )ة(  السيد  لفائدة 

27 حاي 2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 821635.
263I

FICOSAGE

 STE OUED RIDA
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D’or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

 STE OUED RIDA
CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 58 
زنقة الترحيب حي الحسني طريق 

عين الشقف - 31111 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.39269

 بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي
 2122 يونيو   28 في  املؤرخ 
 STE OUED RIDA حل  تقرر 
شركة   CONSTRUCTION SARL
حبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
زنقة   58 رقم  اإلجتماعي  حقرها 
عين  طريق  الحسني  حي  الترحيب 
املغرب  فاس   31111  - الشقف 

نتيجة لعد2 حزاولة اي نشاط.
و عين :

حممد  الشرقاوي  السيد)ة( 
 2 حي الرشيدية   51 رقم  وعنوانه)ا( 
فاس   31111 الشقف  عين  طريق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
 58 وفي رقم   2122 يونيو   28 بتاريخ 
زنقة الترحيب حي الحسني طريق عين 

الشقف - 31111 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3171/2122.
264I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 TRANS LAS ARENAS SARL
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
 TRANS LAS ARENAS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق 1511 رقم 788 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42429

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LAS ARENAS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير، النقل الدولي 

واملحلي للبضائع، 
السريع،  ال0رود  نقل  خدحات   
 ، والتخزين  اللوجستية  الخدحات 
البضائع،  وتوزيع  وتصدير  استيراد 
كافة أنش0ة النقل املحلية والدولية، 
نقل البضائع بين املغرب وحوريتانيا..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم   1511 الوفاق  تجزئة  القدس 
العيون   71111  - العيون   788

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : البالل  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 1111  : البالل  ابراهيم  السيد 

بقيمة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البالل  ابراهيم  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق 1511 رقم 
788 العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  البالل  ابراهيم  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق 1511 رقم 

788 العيون 71111 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2251.
265I

LAITUE SARLAU

بياز التهامي وشركائه
إعالن حتعدد القرارات

BIAZ ET TOUHAMI ASSOCIES
الدار البيضاء تقاطع زنقة سعد 

ابنوا أبي الوقاس وزنقة النسور رقم 
44 ، 21451، الدار لبيضاء املغرب

بياز التهاحي وشركائه »شركة 
املساهمة»

وعنوان حقرها االجتماعي : تقاطع 
زنقة سعد إبنو أبي وقاس وزنقة 
النسور رقم 44 الدار البيضاء 

تقاطع زنقة سعد إبنو أبي وقاس 
وزنقة النسور رقم 44 الدار البيضاء 

21451 الدار لبيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.229513

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 يونيو 2121

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
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بياز  السيدة  والية  صالحية  انتهاء   :
 1981 فبراير   18 في  املزدادة  إلها2 
ب  رقم  الوطنية  للب0اقة  والحاحلة 
ك 197433 والقاطنة بالدار البيضاء 
حي   1 ليباز   1 زنقة ريستينكة عمارة 
السيد  والية  صالحية  انتهاء  السال2 
 1979 يوليو   8 بياز وسيم املزداد في 
رقم  الوطنية  للب0اقة  والحاحل 
البيضاء  بالدار  والقاطن  أ219851 
17 تقاطع الرازي ولويس دافيد ك ي 
السيد  والية  صالحية  انتهاء  النخيل 
لحلو حممد املزداد في 7 يونيو 1979 
ب  رقم  الوطنية  للب0اقة  والحاحل 
والقاطن بالدار البيضاء  ى715316 
حنح  الجمع،  قرر  انفا  حن0قة   14
ذحة كاحلة  كل حن املتصرفون إبراء 
ونهائية حن التسيير خالل فترة واليتهم
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي : 
قرروا تجديد، تعيين إبتداءا حن تاريخ 
31 يونيو 2121، كمتصرفون للشركة 
التي تنتهي بمناسبة  سنوات،   6 ملدة 
الجمع العا2 العادي املنعقد للبث في 
حسابات السنة املالية املختوحة ب 
31 ديسمبر 2126. السيدة بياز إلها2 
املزدادة في 18 فبراير 1981 والحاحلة 
للب0اقة الوطنية رقم ب ك 197433 
زنقة  البيضاء  بالدار  والقاطنة 
ريستينكة عمارة 1 ليباز 1 حي السال2 
يوليو   8 السيد بياز وسيم املزداد في 
1979 والحاحل للب0اقة الوطنية رقم 
البيضاء  بالدار  والقاطن  أ219851 
دافيد ك  ولويس  الرازي  تقاطع   17
ي النخيل السيد لحلو حممد املزداد 
والحاحل للب0اقة   1979 يونيو   7 في 
الوطنية رقم ب ى715316 والقاطن 
كل  انفا  حن0قة   14 البيضاء  بالدار 
اإلداري  املجلس  أعضاء  حن  عضو 
خولت  التي  املناصب  على  يوافقون 

إليهم
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
الها2  بياز  السيدة  تعيين   : حايلي 
1981 والحاحلة  املزدادة في18 فبراير 
ك  ب  رقم  الوطنية  للب0اقة 
البيضاء  بالدار  والقاطنة   197433
حي   1 ليباز   1 زنقة ريسيتنكة عمارة 
اإلداري  للمجلس  كرئيسة  السال2 

وتهاحي  بياز   « لشركة  عاحة  وحديرة 

كمتصرفة،  واليتها  ملدة  وشركائه» 

وملنح أوسع الصالحيات للتصرف في 

الشركة  عن  نيابة  الظروف  جميع 

املخولة  للصالحيات  الخاضعة 

بموجب القانون، اجتماع املتصرفين 

وفي حدود صالحية  اإلدارة  وحجلس 

حن الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: ال �ضيء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2122 تمت رقم 818711.

266I

اعالنات الشركات

NACER ELECTRO SUD 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NACER ELECTRO SUD شركة

ش.2.2 بشريك واحد

تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي حمرر بتاريخ 

21 يوليو 2122،

األسا�ضي  القانون  إنشاء  تم   

NACER ELECTRO SUD لشركة

 والبيانات هي على النمو التالي : 

 NACER ELECTRO  : االسم   -

SUD

درايد  دوار   : االجتماعي  املقر   

سيدي بيبي اشتوكة ايت باها

جميع  انجاز   : الشركة  نشاط   

اعمال الكهرباء والسباكة 

تم تمديد حدة الشركة في   : ملدة 

99 عاحا ابتداء حن تاريخ تأسيسها.

الرأسمال االجتماعي : )111.111) 

 السيد : عزيز ناصر

التسيير السيد : عزيز ناصر

يناير   11 : حن  السنة االجتماعية 

الى 31 ديسمبر

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1422
رقم التسجيل بالسجل التجاري   

هو : 26565
267I

ائتمانية حوحن

Sté ALIDAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية حوحن
تجزئة الوحدة شارع حممد الخاحس 
رقم 163 حكرر بوعرفة، 61211، 

بوعرفة املغرب
Sté ALIDAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 324 شارع 
تونس حي املغرب العربي - 61211 

بوعرفة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.177

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   18 املؤرخ في 
 Sté شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 11.111 رأسمالها  حبلغ   ALIDAR
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
شارع تونس حي املغرب العربي   324
 : بوعرفة املغرب نتيجة ل   61211  -

إفالس الشركة.
و حدد حقر التصفية ب 324 شارع 
 61211  - العربي  املغرب  حي  تونس 

بوعرفة املغرب. 
و عين :

وعنوانه)ا(  حرجي  علي  السيد)ة( 
شارع تونس حي املغرب العربي   324
)ة(  بوعرفة املغرب كمصفي   61211

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2122/79.
268I

FIDORO MULTI-SERVICES

ZDI-DAK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
ZDI-DAK شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

املسيرة، زنقة وجدة، الرقم : 64، 
الداخلة. - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22135

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
ZDI-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DAK
امليكانيك   : غرض الشركة بإيجاز 
غيار  ق0اع  وشراء  بيع  العا2، 
السيارات، خدحات وأشغال حختلفة، 

تجارة عاحة، استيراد وتصدير..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،64  : الرقم  وجدة،  زنقة  املسيرة، 

الداخلة. - 73111 الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : هللا  عبد  زدي  السيد 
حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هللا  عبد  زدي  السيد 

الداخلة. 73111 الداخلة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  هللا  عبد  زدي  السيد 
الداخلة 73111 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1191.

269I

EXACTE FIDUCIAIRE

KARIM ASMAR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXACTE FIDUCIAIRE
 LOT AL WAHDA LOT 249 ،
26402، SOUALEM MAROC

KARIM ASMAR IMMO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26شارع 
حرس ا لسل0ان شقة 3 ال0ابق 1 - 

21116 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549111
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KARIM ASMAR IMMO
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
26شارع   : عنوان املقر االجتماعي 
 -  1 ال0ابق   3 حرس ا لسل0ان شقة 

21116 البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : كريم  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد االسمر رشيد : 511 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

 511  : كريم  بوشعيب  السيد 
بقيمة 51.111 درهم.

بقيمة   511  : السيد السمر رشيد 
51.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بوشعيب كريم عنوانه)ا( 
 91 رقم  حل  السا  رياض  تجزءة 

السوالم 26412 السوالم املغرب.
عنوانه)ا(  رشيد  السمر  السيد 
السوالم   44 رقم  املجد  تجزءة 

26412 السوالم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد بوشعيب كريم عنوانه)ا( 
 91 رقم  حل  السا  رياض  تجزءة 

السوالم 26412 السوالم املغرب
عنوانه)ا(  رشيد  السمر  السيد 
السوالم   44 رقم  املجد  تجزءة 

26412 السوالم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 232111.

271I

AIT TAQI MOULAY SAID

SERDOUK TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

SERDOUK TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب 

رقم 12 ال0ابق 1 الزنقة 71 رقم 19 
حي املنظر الجميل طنجة - 92111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128775

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   24

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERDOUK TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال0رقي الوطني والدولي للبضائع.

حكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم 12 ال0ابق 1 الزنقة 71 رقم 19 

 92111  - حي املنظر الجميل طنجة 

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 : السردوك  اسماعيل  السيد 

درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السردوك  اسماعيل  السيد 

الشرقية  بدريوين  حي  عنوانه)ا( 

اكزناية 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السردوك  اسماعيل  السيد 

الشرقية  بدريوين  حي  عنوانه)ا( 

اكزناية 91111 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   11 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255415.

271I

EXOBLOCK MA

Exoblock B.V
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

EXOBLOCK MA
شارع عالل الفا�ضي حي املقاوحة 

رقم 41 ال0ابق التالت ، 61111، 
OUJDA MAROC

Exoblock B.V شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 
 Zinkstraat 24, Unit A1807 -

4823AD Breda هولندا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39723

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 14 يوليو 2122 تقرر إنشاء 
التسمية  تمت  للشركة  تابع  فرع 
بالعنوان  والكائن   Exoblock MA
شارع عالل الفا�ضي حي املقاوحة رقم 
وجدة   61111  - التالت  ال0ابق   41
السيد)ة(  طرف  حن  واملسير  املغرب 

بكار سناء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 2213.
272I

SACO CONSEIL

اطلس فوزاري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
اطلس فوزاري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : دوار ايت 
حبارك تسل0انت رقم 156 حراكش - 

41111 حراكش املغرب.
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قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.111623

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يوليو   17 املؤرخ في 

اطلس فوزاري شركة ذات املسؤولية 

 111.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 

 156 دوار ايت حبارك تسل0انت رقم 

املغرب  حراكش   41111  - حراكش 

وارتفاع  السوق  في  ملشاكل  نتيجة 

االسعار .

و عين :

لعظيم  حممد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( اسكجور تجزئة املحاحيد 

41111 حراكش  674 حراكش  7 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

2122 وفي دوار ايت  17 يوليو  بتاريخ 

156 حراكش -  حبارك تسل0انت رقم 

41111 حراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137912.

273I

cabinet comptable chtioui

اوربماس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

اوربماس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء شارع االعتزاز رقم 11 

ال0ابق االول - 92151 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3427

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   27

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اوربماس.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االعتزاز رقم  شارع  الخضراء  املسيرة 

القصر   92151  - ال0ابق االول   11

الكبير املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد هنية حممد : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد هنية حممد عنوانه)ا( حي 

رقم  االعتزاز  شارع  الخضراء  املسيرة 

القصر   92151 االول  ال0ابق   11

الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد هنية حممد عنوانه)ا( حي 

رقم  االعتزاز  شارع  الخضراء  املسيرة 

القصر   92151 االول  ال0ابق   11

الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 451.

274I

MAIROUCHE FISC

 LIBRAIRIE PAPETERIE

IFRANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAIROUCHE FISC

155 شارع حممد السادس اقاحة 

سلمى ال0ابق االول رقم 13 كلميم ، 

81111، كلميم املغرب

 LIBRAIRIE PAPETERIE IFRANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 15 

ساحة بئر انزران بويزكارن - 81111 

كلميم املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.319

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يوليو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اغو  العربي  )ة(  السيد  تفويت 

211 حصة اجتماعية حن أصل 211 

حصة لفائدة السيد )ة( بلقاسم اغو 

بتاريخ 12 يوليو 2122.

اغو  الحسان  )ة(  السيد  تفويت 

211 حصة اجتماعية حن أصل 211 

حصة لفائدة السيد )ة( بلقاسم اغو 

بتاريخ 12 يوليو 2122.

 211 علي اغو  )ة(  تفويت السيد 

 211 أصل  حن  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد )ة( بلقاسم اغو 

بتاريخ 12 يوليو 2122.

اغو  احمد  )ة(  السيد  تفويت 

211 حصة اجتماعية حن أصل 211 

حصة لفائدة السيد )ة( بلقاسم اغو 

بتاريخ 12 يوليو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   21 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2122 تمت رقم 291/2122.

275I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

 MATERIAUX CONSULTING
MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE
89 زنقة البنفسج ، 21141، الدار 

البيضاء املغرب
 MATERIAUX CONSULTING
MAROC شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي ، شارع 
الزرق0وني ، ال0ابق 9 رقم 92 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.831889

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   21 في  املؤرخ 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 MATERIAUX الوحيد  الشريك 
حبلغ   CONSULTING MAROC
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي ، شارع الزرق0وني 
الدار   21111  -  92 رقم   9 ال0ابق   ،

البيضاء املغرب نتيجة ل : - 
االنمالل املعجل للشركة 

وتمديد  املصفي  تعيين   -
صالحياته

التصفية  حقر  تمديد   -
بمركز الشركة.

 ،  265 التصفية ب  حقر  و حدد 
شارع الزرق0وني ، ال0ابق 9 رقم 92 

- 21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين :

 Paul Edouard السيد)ة( 
وعنوانه)ا(   Christian PACHOLSKI
 N° 11 rue de l’Egalité 62111
Arras France كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
شارع   ،  265  : بالتصفية  املتعلقة 
الزرق0وني ، ال0ابق 9 رقم 92 - الدار 
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البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 24596.

276I

MAG GESTION

HARRAMED KSAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

 HARRAMED KSAR TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالحة 2 رقم 239 ال0ابق االول 

القصر الكبير - 92151 القصر الكبير 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2867

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يونيو   22 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ   HARRAMED KSAR TRANS
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 

 2 السالحة  تجزئة  اإلجتماعي  حقرها 
رقم 239 ال0ابق االول القصر الكبير 

- 92151 القصر الكبير املغرب نتيجة 

ل : التوقف التا2 عن النشاط.

تجزئة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
االول  ال0ابق   239 رقم   2 السالحة 

القصر الكبير - 92151 القصر الكبير 

املغرب. 

و عين :
الشتيوي  هللا  عبد  السيد)ة( 

 227 رقم  االحل  تجزئة  وعنوانه)ا( 

القصر الكبير   92151 القصر الكبير 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 194.
277I

FICOSAGE

STE BORJMAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D’or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

STE BORJMAN CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : اقاحة 
الحرية زنقة فلس0ين رقم 33 - 

31111 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.19211

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   24 في  املؤرخ 
شركة   STE BORJMAN CAR حل 
حبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   811.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي اقاحة الحرية زنقة 
فاس   31111  -  33 رقم  فلس0ين 
املغرب نتيجة لعد2 حزاولة اي نشاط.

و عين :
عبد  شكدالي  تدالوي  السيد)ة( 
العالي وعنوانه)ا( زنقة ابن حنبل رقم 
15 شقة 4 فاس 31111 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
اقاحة  وفي   2122 يونيو   24 بتاريخ 
 -  33 رقم  فلس0ين  زنقة  الحرية 

31111 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3178/2122.
278I

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

 MATERIAUX CONSULTING

MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALPHA AUDIT ET ASSISTANCE

89 زنقة البنفسج ، 21141، الدار 

البيضاء املغرب

 MATERIAUX CONSULTING

MAROC شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 265 ، 

شارع الزرق0وني ، ال0ابق 9 رقم 92 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 يونيو   21 املؤرخ في 

 MATERIAUX CONSULTING

حسؤولية  ذات  شركة   MAROC

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

درهم   11.111 رأسمالها  حبلغ 

 ،  265 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
رقم   9 ال0ابق   ، الزرق0وني  شارع 

املغرب  البيضاء  الدار   21111  -  92

عمليات تصفية شركة  نتيجة إلنهاء 

 MATERIAUX CONSULTING

MAROC وإبراء ذحة حصفيها..

و عين :

 Paul Edouard السيد)ة( 

وعنوانه)ا(   Christian PACHOLSKI

 9 ال0ابق   ، ، شارع الزرق0وني   265
املغرب  البيضاء  الدار   21111 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

 ،  265 وفي   2122 يونيو   21 بتاريخ 
 - رقم   9 ال0ابق   ، شارع الزرق0وني 

21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 1.

279I

FIGET SARL

BELLA VIAJES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

BELLA VIAJES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

عبد الرحمن الداخل زنقة 29 رقم 

61 ال0ابق األر�ضي ت0وان - 93111 

ت0وان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26423

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 أبريل   12 املؤرخ في 

BELLA VIAJES شركة ذات املسؤولية 

 111.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

رقم   29 الداخل زنقة  الرحمن  عبد 

 93111  - ال0ابق األر�ضي ت0وان   61

تمقيق  لعد2  نتيجة  املغرب  ت0وان 

هدف الشركة.

و عين :

الفريش  هللا  عبد  السيد)ة( 

كدية  الحما2  صف  وعنوانه)ا( 

السبع ت0وان 93111 ت0وان املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

شارع  وفي   2122 أبريل   12 بتاريخ 

رقم   29 الداخل زنقة  الرحمن  عبد 

 93111  - ال0ابق األر�ضي ت0وان   61

ت0وان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   25 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1282.

281I
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FIGET SARL

 JAWHARAT GHORGHIZ
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

 JAWHARAT GHORGHIZ TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

عبد هللا الشفشاوني زنقة الرجاء 
رقم 24 ال0ابق األر�ضي خندق 

زربوح ت0وان - 93111 ت0وان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26177

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 أبريل   25 املؤرخ في 

 JAWHARAT GHORGHIZ TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 

هللا  عبد  شارع  اإلجتماعي  حقرها 
 24 رقم  الرجاء  زنقة  الشفشاوني 

ال0ابق األر�ضي خندق زربوح ت0وان 

- 93111 ت0وان املغرب نتيجة لعد2 

تمقيق هدف الشركة.

و عين :

حجاج  الحفيظ  عبد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( شارع عبد هللا الشفشاوني 
زربوح  خندق   5 رقم  الرجاء  زنقة 

املغرب  ت0وان   93111 ت0وان 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

بتاريخ 25 أبريل 2122 وفي شارع عبد 
 24 هللا الشفشاوني زنقة الرجاء رقم 

ال0ابق األر�ضي خندق زربوح ت0وان 

- 93111 ت0وان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

حاي   18 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1451.

281I

SAFWA CONSEIL

TERRE DE BALKIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFWA CONSEIL
 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME
 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC
TERRE DE BALKIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 
احزحيز، كلم9، دوار بوكديرى - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

85685
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2118 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 TERRE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DE BALKIS
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستغالل حنشات االيواء السياحي.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بوكديرى  دوار  كلم9،  احزحيز، 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   99  : السيد عمرو حممد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   1  : سمير  عمرو  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حممد  عمرو  السيد 
 LEON TROCLET 4111 زنقة   33

LIEGE بلجيكا.

عنوانه)ا(  سمير  عمرو  السيد 

 LEON TROCLET 4111 زنقة   33

LIEGE بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حممد  عمرو  السيد 

 LEON TROCLET 4111 زنقة   33

LIEGE بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2118 تمت رقم 92685.

282I

SAFWA CONSEIL

STE TERRE DE BALKIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SAFWA CONSEIL

 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME

 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC

STE TERRE DE BALKIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 

احزحيز، كلم9، دوار بوكديرى - 

41111 حراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.85685

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم   2118 فبراير   26 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن  أي  درهم»   11.111.111»

 11.111.111« إلى  درهم»   11.111»

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2118 تمت رقم 94961.

283I

FICAGEST

BERBES ITALY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، حراكش 

maroc
BERBES ITALY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسار 316 طريق اسفي حراكش - 
41111 حراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.115279
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 11.111« أي حن  درهم»   991.111»
درهم»   1.111.111« إلى  درهم» 
حقاصة حع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137917.
284I

STE GEF GESTION SARL AU

STE R T AGRI SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEF GESTION SARL AU
 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE
 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°
 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE R T AGRI SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 زنقة 
يوغوسالفي ال0ابق االول رقم 11 

جليز - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

127163

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE R  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. T AGRI SARL AU

الزراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والثروة الحيوانية ، استيراد وتصدير 

املنتجات  وجميع  واألدوات  املواد 

الزراعية.
زنقة   29  : عنوان املقر االجتماعي 

 11 رقم  االول  ال0ابق  يوغوسالفي 

جليز - 41111 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد توريكيان توحاسيان رفييل 

111 درهم  1.111 حصة بقيمة   : ارا 

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

توحاسيان  توريكيان  السيد 
 1ROND LAY عنوانه)ا(  ارا  رفييل 

 95341 41111 RONQUEROLLES

. FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

توحاسيان  توريكيان  السيد 
 1ROND LAY عنوانه)ا(  ارا  رفييل 

 95341 41111 RONQUEROLLES

 FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137541.

285I

ابمار للبمث والت0وير

شركة الغانم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ابمار للبمث والت0وير
رقم 35 حي البهجة ، 41123، 

حراكش املغرب
شركة الغانم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 174 حكرر 
قصور اسني 2 املسيرة 1 حراكش - 

41141 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127567
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

الغانم.
غرض الشركة بإيجاز : التجالرة

التصدير واالستيراد.
عنوان املقر االجتماعي : 174 حكرر 
 - حراكش   1 املسيرة   2 قصور اسني 

41141 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
:  السيد شادي غانم سالم بالل 
511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة.
علي  خلف  غانم  عهدي  السيد 
 111 بقيمة  حصة   511  : خميس 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
علي  خلف  غانم  عهدي  السيد 
أكتوبر فيصل   24 خميس عنوانه)ا( 
العربية.  حصر  جمهورية  السويس 

111 السويس حصر.

بالل  سالم  غانم  شادي  السيد 
عنوانه)ا( شارع الشهيد يوسف غالي 
حصر  جمهورية  بمري  بشر  سيدي 

العربية. 11 سيدي بشر حصر.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
بالل  سالم  غانم  شادي  السيد 
عنوانه)ا( شارع الشهيد يوسف غالي 
حصر  جمهورية  بمري  بشر  سيدي 

العربية. 111 سيدي بشر حصر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137959.

286I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

MY DREAM ALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 ال0ابق 2 حكتب 5 تجزئة جنة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، 31111، 

فاس املغرب
MY DREAM ALUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار والد 

حاحو والد طيب فاس - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73175

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREAM ALUM
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيو2 واالينوكس
االعمال املختلفة.

: دوار والد  عنوان املقر االجتماعي 
حاحو والد طيب فاس - 31111 فاس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : الشافعي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : السيد حص0فى الشافعي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشافعي  خالد  السيد 
فاس  طيب  والد  حاحو  والد  دوار 

31111 فاس املغرب.
الشافعي  حص0فى  السيد 
دوار والد حاحو والد طيب  عنوانه)ا( 

فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الشافعي  خالد  السيد 
فاس  طيب  والد  حاحو  والد  دوار 

31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3626.
287I

BCNG

STE : NORUXMEDIA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE : NORUXMEDIA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرق0وني ال0ابق 9 رقم 92 - 
21151 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551115

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE :  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NORUXMEDIA

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

والتسيير.

 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرق0وني ال0ابق 9 رقم 92 - 

21151 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

11.111,11 درهم، حقسم كالتالي :

 11.111,11  : السيدة رانيا اعبو 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

بقيمة   111  : السيدة رانيا اعبو 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعبو  رانيا  السيدة 

اقاحةاالحان 2 س 14 عمارة 121 عين 

السبع 21151 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  اعبو  رانيا  السيدة 

اقاحةاالحان 2 س 14 عمارة 121 عين 

السبع 21151 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831419.

288I

NEOCOMPTADUNORD

GRINE HAMDANI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

GRINE HAMDANI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 زنقة 

عمر ابن العاص ال0ابق الثالث رقم 
26 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129273

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GRINE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HAMDANI
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املتعلقة  الدراسات  إنجاز  البناء، 

بأعمال البناء. .
زنقة   29  : عنوان املقر االجتماعي 
عمر ابن العاص ال0ابق الثالث رقم 

26 - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
111 حصة   : السيد حممد كرين 

بقيمة 1.111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حممد كرين عنوانه)ا( حي 
 52 زنقة  الفضيلة  ق0اع  التضاحن 

طنجة 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد حممد كرين عنوانه)ا( حي 

 52 زنقة  الفضيلة  ق0اع  التضاحن 

طنجة 91111 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255963.

289I

Les bons comptes

LS SUCCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc

LS SUCCESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

 GH 2 الهدى زنقو حممد بالفرج

بناية رقم 91 شقة 15 سيدي حوحن 

- 21611 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.526819

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 M.E )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   ACADEMY 111

حصة لفائدة السيد   111 حن أصل 

يونيو   21 بتاريخ  ودغيري  سلمى  )ة( 

.2122

 M.E )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   ACADEMY 151

حصة لفائدة السيد   151 حن أصل 

 21 بتاريخ  التهاحي  وازاني  مليس  )ة( 

يونيو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832143.

291I

STE AYAD CONSULTING SARL

SHAMS ET SNOW TOURS
إعالن حتعدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9 ،

60000، OUJDA MAROC

 SHAMS ET SNOW TOURS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : 74 شارع 

حوالي يوسف رقم 1/14 وجدة - 

61111 وجدة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34611

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تفويت السيدة نور الهدى بقادة بن 

شعايب 1111حصة حن اصل 1111 

السيد  لفائدة  درهم   111 بقيمة 

نكاس املص0فى

على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 

قبول استقالة املسير القديم   : حايلي 

السيدة نور الهدى بقادة بن شعايب 

وتعيين السيد املص0فى نكاس حسير 

وحيد للشركة ملدة غير حعينة 

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 

املص0فى  السيد  تعيين   : حايلي 

النكاس كمسير وحيد للشركة

بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 

كشريك  النكاس  املص0فى  تعيين   :

وحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 2176.

291I
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GLOBAL AUDITAX

ASSKIL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 
ايت حلول انزكان املغرب، 86151، 

أيت حلول املغرب
ASSKIL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 117 

رقم 13 الجرف انزكان - 86351 
انزكان املغرب .

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24641
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تمويل   2122 حاي   19 املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الجرف انزكان   13 رقم   117 »زنقة 
»تجزئة  إلى   « انزكان املغرب   86351
 - حلول  ايت   198 رقم   1 برحاط 

81111 ايت حلول املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   26 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 998.
292I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

لوريجين روسيت
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حوكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بال0ابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

لوريجين روسيت شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي لدى 

شركة »فروحاجري حوكادور» املنزل 

الكائن بدوار احزوغر جماعة حوالي 
بوزرق0ون الصويرة - 44111 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5491

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
لوريجين  الوحيد  الشريك  ذات 
 11.111 رأسمالها  حبلغ  روسيت 
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
حوكادور»  »فروحاجري  شركة  لدى 
جماعة  احزوغر  بدوار  الكائن  املنزل 
حوالي بوزرق0ون الصويرة - 44111 
التوقف   : الصويرة املغرب نتيجة ل 

عن حزاولة النشاط .
لدى  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
املنزل  حوكادور»  »فروحاجري  شركة 
احزوغر جماعة حوالي  بدوار  الكائن 
 44111  - الصويرة  بوزرق0ون 

الصويرة املغرب. 
و عين :

حسني  هشا2  السيد)ة( 
حجي  الشعيبات  دوار  وعنوانه)ا( 
املغرب  الصويرة   44111 الصويرة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  وحمل  املخابرة  حمل 
لدى   : بالتصفية  املتعلقة  والوثائق 
املنزل  حوكادور»  »فروحاجري  شركة 
احزوغر جماعة حوالي  بدوار  الكائن 

بوزرق0ون الصويرة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 271.
293I

ste cofiguer sarl

STE YOS EXTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

STE YOS EXTRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حلك 
املهندسين 13 تجزئة املهندسين 

ال0ابق السفلي - 35111 جرسيف 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2367

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOS EXTRANS
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير
وسيط تجاري.

حلك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املهندسين  تجزئة   13 املهندسين 
جرسيف   35111  - السفلي  ال0ابق 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
331 حصة   : السيد لعوج سعيد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   341  : عمر  لعوج  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
331 حصة   : السيد املراقي ياسين 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد لعوج سعيد عنوانه)ا( حي 
السعادة 1 35111 جرسيف املغرب.

 42 عنوانه)ا(  عمر  لعوج  السيد 
الرباط   11111 حسان   45 شقة 

املغرب.
عنوانه)ا(  ياسين  املراقي  السيد 
جرسيف   35111 املهندسين  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

 42 عنوانه)ا(  عمر  لعوج  السيد 
جرسيف   35111 حسان   45 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 22 يوليو 

2122 تمت رقم 1357/2122.

294I

CAM

WAFED
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

WAFED شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 21811 

املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13199

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   13 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
حبلغ   WAFED الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   21.111 رأسمالها 
 17 الزنقة   271 اإلجتماعي  حقرها 
املحمدية   21811  -  1 الحسنية 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.
 271 ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 21811  -  1 الحسنية   17 الزنقة 

املحمدية املغرب. 
و عين :

الحيمر  القادر  عبد  السيد)ة( 
 7 وعنوانه)ا( حي املنظر الجميل رقم 
كمصفي  املغرب  املحمدية   21811

)ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 15 يوليو 

2122 تمت رقم 1515.

295I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE SALMA ESPACE

MODERNE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم 8 ال0ابق 5 الشقة 9 اقاحة 

الحرية شارع فلس0ين ، 31111، 

فاس املغرب

 SOCIETE SALMA ESPACE

MODERNE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 174 حي 

نادية بنسودة فاس - 31111 فاس 

املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65349

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 حارس 2122 تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - فاس  بنسودة  نادية  حي   174»

حي   747« إلى  فاس املغرب»   31111

الجديد بنسودة فاس - 31111 فاس 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3142.

296I

زكري هيدرو

زكري هيدرو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زكري هيدرو
حي البا2 حيسور ، 33251، حيسور 

املغرب
زكري هيدرو شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي البا2 

حيسور حيسور 33251 حيسور 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2219

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
زكري   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هيدرو.
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة والبناء.
: حي البا2  عنوان املقر االجتماعي 
حيسور   33251 حيسور  حيسور 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : إسماعيل  زكري  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد زكري اسماعيل عنوانه)ا( 
بوطيب  سيدي  بوزازية  اوالد  دوار 

حيسور 33251 حيسور املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد زكري إسماعيل عنوانه)ا( 
بوطيب  سيدي  بوزازية  اوالد  دوار 

حيسور 33251 حيسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 328\2122.
297I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

BSKN INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 AFRICAINE D’EXPERTISE
COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -
 ROUTE DE L’AEROPORT
 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC
BSKN INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 25 زنقة 
االحا2 العلو�ضى بوركون - 21153 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.262571

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.611.111»
«1.111.111 درهم» إلى »2.611.111 
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831892.
298I

moorish co

H.J.R PLA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

H.J.R PLA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

يعقوب املنصور 3 زنقة إسحاق ابن 

حنين ال0ابق 1 رقم 1 الدار البيضاء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

546841

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 H.J.R  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PLA

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

اآلبار وال0الء   - جميع أنواع الجص 

 - السباكة   - للماء  املقاو2  الجص   -

الكهرباء - ال0الء - التزجيج - والنجارة 

املعدنية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
3 زنقة إسحاق ابن  يعقوب املنصور 
حنين ال0ابق 1 رقم 1 الدار البيضاء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 61.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد كبيري حوالي الكبير : 611 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

الكبير  حوالي  كبيري  السيد 

 717 الرقم   12 تجزئة اونا  عنوانه)ا( 

الدروة برشيد 26111 برشيد املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

الكبير  حوالي  كبيري  السيد 

 717 الرقم   12 تجزئة اونا  عنوانه)ا( 

الدروة برشيد 26111 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 546841.

299I

SMIDCOM INVEST

DAKHLA SMIDCOM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

DAKHLA SMIDCOM

 APPT A N°1 ANGLE AVENUE

 AHMED RIFAII ET AVENUE

 LASARGA HAY MASSIRA 1

 DAKHLA ، 73000، DAKHLA

MAROC

DAKHLA SMIDCOM شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي شقة أ رقم 

11 زاوية شارع أحمد رفاعي وشارع 

لعسركة حي حسيرة 1 الداخلة - 

73111 الداخلة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

21193

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم حذف   2122 حاي   19 في  املؤرخ 

األنش0ة التالية حن نشاط الشركة 

الحالي :

اإلستيراد والتصدير

املتاجرة

أشغال عاحة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

حاي 2122 تمت رقم 923/2122.

311I

marrakech finance

PRIME CATERING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
PRIME CATERING شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 
بتجزئة رقم 498 وحدة 5 حي 

حممدي - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127139

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   23
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PRIME : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CATERING
حنظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بتجزئة رقم 498 وحدة 5 حي حممدي 

- 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
:  السيد حممد جمال االبراهيمي 
111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
االبراهيمي  جمال  حممد  السيد 
رقم  الحوز  حكتب  عمارة  عنوانه)ا( 

18 اسيف 41111 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

االبراهيمي  جمال  حممد  السيد 
رقم  الحوز  حكتب  عمارة  عنوانه)ا( 

18 اسيف 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137524.

311I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.2.2 ذات الشريك 

الوحيد

 SOCIETE BLOUM شركة
BOM

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.2.2 
ذات الشريك الوحيد

شارع حممد الزرق0وني درب11 رقم 
16 حي السال2 ويسالن حكناس ، 

51181، حكناس املغرب
 SOCIETE BLOUM BOM شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الشقة 
2، طابق 2، عمارة 11، حرجان 2، 
حكناس. - 51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56797

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOCIETE BLOUM BOM
حمون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،2 حرجان   ،11 عمارة   ،2 طابق   ،2

حكناس. - 51111 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
111 حصة   : السيد يونس فارس 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فارس  يونس  السيد 
دوار ايت حدو وشعيب راس اجيري 
حكناس   51111 اكوراي  جحجوح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  فارس  يونس  السيد 
دوار ايت حدو وشعيب راس اجيري 
حكناس   51111 اكوراي  جحجوح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2747.
312I

BT CONSEIL

ACHGHAL SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 ACHGHAL SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 212، 
شارع عبد املوحن رقم 5 ال0ابق 
األر�ضي - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.369593

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 حاي   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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أكابو  حممد  )ة(  السيد  تفويت 
211 حصة اجتماعية حن أصل 711 
حصة لفائدة السيد )ة( حهدي اكابو 

بتاريخ 25 حاي 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831218.
313I

SMIDCOM INVEST

STE SMIDCOM INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

SMIDCOM INVEST
 APPT B N°1 ANGLE AVENUE
 AHMED RIFAII ET AVENUE
 LASARGA HAY MASSIRA 1
 DAKHLA ، 73000، DAKHLA

MAROC
STE SMIDCOM INVEST شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي شقة 
ب رقم 1 زاوية شارع أحمد رفاعي 

وشارع لعسركة حي حسيرة 1 - 
73111 الداخلة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

21191
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 حاي   19 في  املؤرخ 
 STE« حن  الشركة  تسمية  تغيير 
 STE« إلى   «  SMIDCOM INVEST
. »OUED ED-DAHAB SMIDCOM
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

حاي 2122 تمت رقم 924/2122.
314I

SMIDCOM INVEST

SMIDCOM INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

SMIDCOM INVEST

 APPT B N°1 ANGLE AVENUE
 AHMED RIFAII ET AVENUE
 LASARGA HAY MASSIRA 1
 DAKHLA ، 73000، DAKHLA

MAROC
SMIDCOM INVEST شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي شقة 

ب رقم 1 زاوية شارع أحمد رفاعي 
وشارع لعسركة حي حسيرة 1 - 

73111 الداخلة املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
21191

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم حذف   2122 حاي   19 في  املؤرخ 
األنش0ة التالية حن نشاط الشركة 

الحالي :
اإلنعاش العقاري 

اإلستيراد والتصدير 
املتاجرة

أشغال عاحة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

حاي 2122 تمت رقم 924/2122.
315I

STE SUD EST GESTION SARL

TGT AKRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العمارة 99 شارع حوالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

TGT AKRIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي رقم 859 
بلوك 7 تجزئة حوالي علي الشريف - 

52111 الرشيدية املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12883

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يوليو   11 املؤرخ في 

»-الوساطة  حن  الشركة  نشاط 
العاحة

-نقل البضائع لحساب الغير
»-نقل  إلى  واالستيراد»  -االيراد 

املستخدحين
-نقل البضائع لحساب الغير

-الوساطة العاحة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 22 يوليو 

2122 تمت رقم 734/2122.

316I

Audifisc Maroc

 CONSTRUCTION &
AFFAIRES IMMOBILIERE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CONSTRCUTION & AFFAIRES
IMMOBILIERES S.A.R.L-AU

السجل التجاري : الدار البيضاء 
156311

تفويت حصص اجتماعية- تميين 
النظا2 األسا�ضي

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   1-  
 2122 يوليو   14 في  بالدارالبيضاء 
فوت السيد يوسف بن حخلوف جميع 
يمتلكها  التي  االجتماعية  الحصص 
 CONSTRCUTION & شركة  في 

AFFAIRES IMMOBILIERES
درهم   1.111.111 رأسمال  ذات 
البيضاء  بالدار  االجتماعي  وحقرها 
ال0ابق  شارع حممد الخاحس-   311
عتمان  حوالي  للسيد   1 األول-رقم 

شريفي علوي.
-2 بمقت�ضى أحكا2 حمضر قرارات 
الجتماع  املعادل  الوحيد  املساهم 
الجمعية العاحة غير العادية بتاريخ 5 

يوليو 2122 ، تقرر حا يلي :
 - املصادقة على تفويت الحصص 
عتمان  حوالي  للسيد  االجتماعية 

شريفي علوي.
عتمان  حوالي  السيد  تعيين   -
حكان  وحيدا  حسيرا  علوي  شريفي 

السيد يوسف بن حخلوف.

النظا2  حن   6 املادة  تعديل   -
األسا�ضي للشركة :

في  حمدد  الشركة  رأسمال 
1.111.111 درهم حقسم إلى11.111 
111درهم  بقيمة  اجتماعية  حصة 
للحصة الواحدة حكتتب بها بالكاحل، 
وحخصصة  بالكاحل  حدفوعة 
حوالي  السيد   : الوحيد  للمساهم 

عتمان شريفي علوي. 
األسا�ضي  النظا2  -تميين 

للشركة.  
-3 وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 19 يوليو 2122 تمت 

رقم 831644
حلخص قصد النشر

317I

ائتمانية بوعرفة

TalTid Mining Company
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61211، بوعرفة املغرب

TalTid Mining Company شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
بوعنان زنقة 15 - 61252 بني 

تاجيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1193
 15 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 TalTid اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 

.Mining Company
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
االشغال  وجميع  ملعادن  جميع 
املنجمي- للق0اع  املرافقة  املنجمية 
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املعدنية- املنتوجات  وشراء  بيع 
تصدير واستراد.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوعنان زنقة 15 - 61252 بني تاجيت 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : حممد  احرجيج  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   511  : كنزة  بزي  السيدة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حممد  احرجيج  السيد 
زنقة 16 شارع الدار البيضاء 61252 

بني تاجيت املغرب.
حي  عنوانه)ا(  كنزة  بزي  السيدة 
 42111 تاركة   862 رقم   2 النخيل 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حممد  احرجيج  السيد 
زنقة 16 شارع الدار البيضاء 61252 

بني تاجيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2122 تمت رقم 222/2122.
318I

ABOU YASSER CONSEIL

STE AGDAL OPTIC -SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE AGDAL OPTIC -SARLAU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 
االر�ضي’ رقم 622/1’ رياض اكدال 
’ تجزئة تسل0انت ’ سيبع ’ حراكش. 

حراكش. 41111 حراكش. املغرب.
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127571

 11 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGDAL OPTIC -SARLAU
 -/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

نظاراتي..
ال0ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اكدال  رياض   ’1/622 رقم  االر�ضي’ 
حراكش.   ’ سيبع   ’ تجزئة تسل0انت   ’

حراكش. 41111 حراكش. املغرب..
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الكوغري  السيد حسن 

حصة بقيمة 11 درهم للحصة .
 1111  : الكوغري  حسن  السيد 

بقيمة 11 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حسن الكوغري عنوانه)ا( 
حي  اقاحة   ’21 عمارة   ’6 شقة 
 41111 الشريفية املحاحيد’ حراكش. 

حراكش. املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حسن الكوغري عنوانه)ا( 
حي  اقاحة   ’21 عمارة   ’6 شقة 
 4111 حراكش.  املحاحيد’  الشريفية 

حراكش. املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137962.

319I

ABOU YASSER CONSEIL

STE FIBER TRIP -SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC

STE FIBER TRIP -SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 6’ 
قاعة بناهيض’ زنقة اهل فاس’ 

املدينة’ حراكش. حراكش. 41111 
حراكش. املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127573

 11 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FIBER TRIP -SARL
بيع   -/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

حنتجات الصناعة التقليدية..
 ‘6 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فاس’  اهل  زنقة  بناهيض’  قاعة 
 41111 حراكش.  حراكش.  املدينة’ 

حراكش. املغرب..
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : بنعزيز  املص0فى  السيد 
حصة بقيمة 11 درهم للحصة .

السيد زين العابدين بنعزيز : 511 
حصة بقيمة 11 درهم للحصة .

 511  : بنعزيز  املص0فى  السيد 
بقيمة 11 درهم.

السيد زين العابدين بنعزيز : 511 
بقيمة 11 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

بنعزيز  العابدين  زين  السيد 
حراكش.   41111  511 عنوانه)ا( 

املغرب..
السيد املص0فى بنعزيز عنوانه)ا( 

511 41111 حراكش. املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
بنعزيز  العابدين  زين  السيد 
اسني  قصور   ’1 املسيرة  عنوانه)ا( 
حراكش.   4111 حراكش.   ’51 رقم   ’2

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137963.
311I

BMH EXPERTS

اليس بارتنارز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
اليس بارتنارز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 265 

بوليفارد زركتوني ال0ابق التاسع 
رقم 92 21151 كازابالنكا - 21151 

كازابالنكا اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15587
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   21
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اليس   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بارتنارز.
تجارة   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنترنت  على  والتجزئة  الجملة 
التجميل  حستمضرات  حتاجر  وفي 
امللحقات  وجميع  الع0ور  وحنتجات 
املبيعات  البشر.  بتزيين  املتعلقة 
في املغرب والخارج  لألفراد واملهنيين 
؛ جميع عمليات االستيراد والتصدير 
حع جميع البلدان للمنتجات املشار 

إليها أعاله ؛
• أي تقديم خدحات تتعلق بشكل 
حباشر أو غير حباشر بغرض الشركة..

 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
التاسع  ال0ابق  زركتوني  بوليفارد 
 21151  - كازابالنكا   21151  92 رقم 

كازابالنكا اململكة املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 51  : عمران  صابرين  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   51  : السيد يوسف لحلو 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة صابرين عمران عنوانه)ا( 
5 سكن جابر بن حيان  شارع حممد 
2 شقة 14 - ت0وان )املغرب( 93111 

ت0وان املغرب.
عنوانه)ا(  لحلو  يوسف  السيد 
16 شارع أحمد الشوقي شارع حممد 
)املغرب(  الرباط   - عوزني  بلحسن 

11111 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  لحلو  يوسف  السيد 
16 شارع أحمد الشوقي شارع حممد 
)املغرب(  الرباط   - عوزني  بلحسن 

11111 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حاي 2122 تمت رقم 822941.
311I

WEJ CONSULTING

WORLD IMPRESSION777
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

WEJ CONSULTING
 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 WORLD IMPRESSION777

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي 5 شارع 
يوسف بن تاشفين ال0ابق 2 شقة 3 

طنجة 91111 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
85763

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير   2121 أبريل   31 املؤرخ في 
 WORLD« حن  الشركة  تسمية 
إلى   «IMPRESSION777
 HAIDOUCHCH DES TRAVAUX»

. »DE CONSTRUCTION
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2121 تمت رقم 9311.
312I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE M.J.K TRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°12
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE M.J.K TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 

بال0ابق السفلي املتواجد بالبناية 
الكائنة بزنقة تفراست حي سيدي 
عابد - 32111 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3797
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.J.K TRANSPORT SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع على حساب الغير 
التصدير واالستيراد.

حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بالبناية  املتواجد  السفلي  بال0ابق 
سيدي  حي  تفراست  بزنقة  الكائنة 

عابد - 32111 الحسيمة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد كريم الشمات : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : السيد عبداملنعم الشمات 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
السيد كريم الشمات : 511 بقيمة 

111 درهم.
 511  : السيد عبداملنعم الشمات 

بقيمة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الشمات  كريم  السيد 
الحسيمة   32111 تفراست  زنقة 

املغرب.
الشمات  عبداملنعم  السيد 
 32111 عنوانه)ا( حي امللعب أجدير 

الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  الشمات  كريم  السيد 
الحسيمة   32111 تفراست  زنقة 

املغرب

الشمات  عبداملنعم  السيد 

 32111 عنوانه)ا( حي امللعب أجدير 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 17 يوليو 

2122 تمت رقم 541.

313I

H.T SMART

GENERAL ERECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

H.T SMART
رقم 1537 حي األحل خريبكة ، 

25111، خريبكة املغرب

GENERAL ERECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حوطنة : 

العمارة 1 ال0ابق 3 الشقة رقم 5 

حجمع الفردوس خريبكة - 2511 

خريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7411

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سفيان اوشن  )ة(  تفويت السيد 

311 حصة اجتماعية حن أصل 311 

)ة( عبدالرحيم  حصة لفائدة السيد 

هنون بتاريخ 27 يونيو 2122.

بهلول بوركعة  )ة(  تفويت السيد 

151 حصة اجتماعية حن أصل 311 

)ة( عبدالرحيم  حصة لفائدة السيد 

هنون بتاريخ 27 يونيو 2122.

بهلول بوركعة  )ة(  تفويت السيد 

151 حصة اجتماعية حن أصل 311 

سعاد فرح  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 27 يونيو 2122.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   22 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تمت رقم 574.

314I

HORICOM

ABOURAOUAH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

ABOURAOUAH شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 48 

تجزئة العتمانية ال0ابق األر�ضي - 

51111 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56799

 24 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABOURAOUAH

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.
 48 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 - األر�ضي  ال0ابق  العتمانية  تجزئة 

51111 حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 21.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحيمر  كمال  السيد 
تجزئة  األر�ضي  ال0ابق   48 رقم 
حكناس   51111 العتمانية الش0ر3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الحيمر  كمال  السيد 
تجزئة  األر�ضي  ال0ابق   48 رقم 
حكناس   51111 العتمانية الش0ر3 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2752.
315I

nador conseil sarl au

MESQ-AMIN
إعالن حتعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
MESQ-AMIN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 
حوسكو رقم 14 ال0ابق االول 

شقة رقم 2 لعري الشيخ - 62111 
الناظور املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23527
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 27 حاي 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
جميع  احين  حسكين  السيد  باع   :
حصصه في الشركة للسادة النباش 
حسين واوشن حممد احين والنباش 

نبيل اثالثا بينهم
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
للشركة  التجاري  النشاط  توضيح   :

واعادة صياغته 
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
: تغيير شكل الشركة حن شركة ذات 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد الى 

شركة حمدودة املسؤولية

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
: قبول استقالة املسير القديم السيد 
حسكين احين وتعيين السادة النباش 
حممد  واشن  نبيل  والنباش  حسين 

احين كمسيرين جدد
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
تغيير النظا2 القانوني للشركة حن   :
بشريك  املسؤولية  حمدودة  شركة 

وحيد الى شركة حمدودة املسؤولية
بند رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
النقل ال0رقي   : نشاط الشركة هو   :
الوطني والدولي للبضائع لفائدة الغير
الذي ينص على   : و7   6 بند رقم 
حايلي : رأسمال الشركة هو 111.111 
حصة   1111 ل  حقسمة  درهم 
اجتماعية حوزعة على الشركاء اثالثا 

بينهم
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
حايلي : تسير الشركة حن قبل السادة 
النباش حسين والنباش نبيل واشن 

حممد احين 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2293.
316I

CAPITAL TRUST

CAPITAL TRUST
إعالن حتعدد القرارات

CAPITAL TRUST
 Bd Rachidi- Sidi Belyout ,51

 CASA، 20200، CASABLANCA
MAROC

CAPITAL TRUST »شركة 
املساهمة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 51،شارع 
الراشيدي الدار البيضاء - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.184743

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2119

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
فاينانس  تراست  كابيتال  استقالة   :

حن واليتها كعضو حجلس ادارة
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
 capital trust securities التعيين   :
في  املسجلة  ادارة  حجلس  كعضو 
برقم  التجاري  البيضاء  الدار  سجل 
198.433 ويمثلها انس أوشريف عن 
نهاية  في  تنتهي  التي  املتبقية  الفترة 
العادية  العموحية  الجمعية  اجتماع 
التي تمكم بمسابات السنة املنتهية 

في 31 ديسمبر2122
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم بدون تغيير : الذي ينص 

على حايلي : بدون تغيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2121 تمت رقم 741248.
317I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فيرجير حنشان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حوكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بال0ابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

فيرجير حنشان شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي الدار 
الكائنة بدوار ايت بارة لكدادرة 

الحنشان اقليم الصويرة - 44111 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6247

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فيرجير 

حنشان .

 -(1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحي  والتسيير  التدبير  في  حقاول 

2( - حقاول في األشغال العاحة والبناء 

الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لكدادرة  بارة  ايت  بدوار  الكائنة 

 44111  - الصويرة  اقليم  الحنشان 

الصويرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 341  : القرقوري  كبير  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 331  : لبروزي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 331  : السيد عبد الكبير لبروكي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القرقوري  كبير  السيد 

الصويرة  الحنشان   2 الزاوية  حي 

44111 الصويرة املغرب.

السيد ابراهيم لبروزي عنوانه)ا( 

الصويرة  الحنشان  حماد  ايت  حي 

44111 الصويرة املغرب.

لبروكي  الكبير  عبد  السيد 

لكدادرة  بارة  ايت  دوار  عنوانه)ا( 

الحنشان 44111 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  القرقوري  كبير  السيد 

الصويرة  الحنشان   2 الزاوية  حي 

44111 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 277.

318I

CFCIM

 نوڢاتيس صوليسون 
NOVATICE SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع حرس السل0ان ، 21131، 

الدار البيضاء املغرب
 NOVATICE نوڢاتيس صوليسون 
SOLUTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 441 شارع 

حممد سميمة ال0ابق 6، شقة 
رقم 35 ، درب عمر - 21111 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551411
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NOVATICE صوليسون  نوڢاتيس 

.SOLUTION
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدحات تكنولوجيا املعلوحات.
بيع وشراء وتأجير أجهزة وبراحج   -

الكمبيوتر ؛
- تركيب شبكة الحاسوب.

وأحن  والتدقيق  االستشارات   -
تكنولوجيا املعلوحات والتدريب.

-االستيراد والتصدير والتجارة ؛
- إصالح أجهزة الكمبيوتر واألجهزة 

ال0رفية ؛
-صيانة الحاسوب ؛

- ت0وير وتسويق حلول تكنولوجيا 
املعلوحات.

- تركيب وبيع أنظمة األحن وأجهزة 
اإلنذار دون حراقبة الحقة ؛

التجارية  العالحات  استغالل   -
أو  املبتكرة  أو  املحمية  واملفاهيم 

املكتسبة ؛.
 441  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع حممد سميمة ال0ابق 6، شقة 
الدار   21111  - درب عمر   ،  35 رقم 

البيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
تكنولجي  نوڢاتيس  الشركة 
 76571 شارع بورفيل   14 عنوانه)ا( 

بافيلي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
تيراسو  كريستوف  السيد 
 76571 شارع بورفيل   14 عنوانه)ا( 

بافيلي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.
319I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

BSK FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

 AFRICAINE D’EXPERTISE
COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -
 ROUTE DE L’AEROPORT
 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC
BSK FOODS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 25 زنقة 
االحا2 العلو�ضى بوركون - 21153 

الدارالبيضاء املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.81739
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   26 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو :
دو دالي باي هيدونيا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831893.

321I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

 Esprit Building ATLAS
S.A.R.L AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

 Esprit Building ATLAS S.A.R.L
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 117 

حي حشرحو ازرو - 53111 ازرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1825

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 Esprit  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. Building ATLAS S.A.R.L AU
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة - التجارة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
53111 ازرو   - 117 حي حشرحو ازرو 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 25.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
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251 حصة   : السيدة عمار نعيمة 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نعيمة  عمار  السيدة 
ازرو.  زنقة حيدلت احداف   31 رقم 

53111 املغرب ازرو.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  نعيمة  عمار  السيدة 
ازرو.  زنقة حيدلت احداف   31 رقم 

53111 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2122 تمت رقم 251.
321I

CABINET BADREDDINE

WHITEX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ حسيرة 1 اقاحة هني الشقة 

رقم 1 ، 1، حراكش املغرب
WHITEX شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 52 دوار 
تاركة زيداغية - 41111 حراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76495

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يوليو   15 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
حبلغ   WHITEX الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
تاركة  دوار   52 اإلجتماعي  حقرها 
املغرب  حراكش   41111  - زيداغية 
نتيجة ل : طبقا للبندين 32 و33 حن 

القانون االسا�ضي للشركة.
52 دوار  و حدد حقر التصفية ب 
حراكش   41111  - زيداغية  تاركة 

املغرب. 

و عين :
ٳخوان  بشرى  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( فرنسا * * * كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138181.

322I

FIDUCIAIRE CHEMS

LOS VERDES SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

LOS VERDES SARLAU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 413 سفلي 
تجزئة اوالد ح0اع سكتور 2 تمارة - 

12111 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
136837

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LOS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VERDES SARLAU
حقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وح0عم .

 413  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 اوالد ح0اع سكتور  سفلي تجزئة 

تمارة - 12111 تمارة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : لخضر  حمسن  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لخضر  حمسن  السيد 
زنقة   2 رقم  اوه  بلوك   24 ق0اع 
 11111 الرياض  حي  السعيدي 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  لخضر  حمسن  السيد 
زنقة   2 رقم  اوه  بلوك   24 ق0اع 
 11111 الرياض  حي  السعيدي 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 8573.
323I

HORICOM

ZITA NET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ZITA NET شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 15 
تجزئة يسرى شقة رقم 4 ال0ابق 
األول - 51111 حكناس املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36323
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين   2122 يوليو   15 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

صفصف عتمان كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2763.

324I

FLASH ECONOMIE

SIBATRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

« SIBATRAC« S.A.R.L A.U 

 CAPITAL SOCIAL : 10

.111.11Dhs

 املقر االجتماعي : سهب سيدي بن 

عي�ضى دوحين الب0اني ايت والل 

حكناس.

 RC N° 56699

 16 بمقت�ضى عقد توثيقي بتاريخ 

حسجل بمكناس بتاريخ   ، حاي2122 

17 حاي 2122.

األسا�ضي  القانون  وضع  تم 

املسؤولية  ذات  شركة   « لتأسيس 

املحدودة ’’ ذات شريك وحيد .

شركة ذات الخصائص التالية : 

 SIBATRAC» S.A.R.L  : التسمية   

 »A.U

املسؤولية  ذات  :شركة  الشكل 

املحدودة.

سيدي  سهب   : االجتماعي  املقر 

بن عي�ضى دوحين الب0اني ايت والل 

حكناس.
الغرض : اإلنعاش العقاري 

املدة : 99 سنة 

يتم تسيير الشركة حن   : التسيير 

طرف السيد نور الدين الب0اني. 

حلزحة  الشركة  تصبح   : اإلحضاء 

بإحضاء السيد نور الدين الب0اني.

الرأسمال االجتماعي :11.111.11 

111 حصة حن فئة  درهم حقسم إلى 

111 درهم للحصة الواحدة.

على  وحقسمة  للشركاء  حملوكة 

الشكل التالي :

 111 السيد نور الدين الب0اني   -

حصة.

 حا حجموعه 111 حصة.
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فاتح  حن  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبر حن كل سنة.

 للخالصة والنشر 
األستاذ احمد الحضري

325I

FLASH ECONOMIE

CYGNUS PRODUCTIONS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CYGNUS PRODUCTIONS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 17 زنقة 
جبال تازكة زاوية شارع األطلس 

عمارة 34 ال0ابق األول الشقة 27 
أكدال - 11111 الرباط املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.551441

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تمويل   2121 حاي   19 املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع  زاوية  تازكة  جبال  زنقة   17»
األول  ال0ابق   34 عمارة  األطلس 
الرباط   11111  - أكدال   27 الشقة 
»شارع يعقوب املنصور  إلى  املغرب» 
 (11( ال0ابق األول رقم   213 عمارة 
حي بوسيجور - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 31932.

326I

FLASH ECONOMIE

OUAOULA IMMOBILIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك وحيد 

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ,  2122 يونيو   14

وحيد  بشريك  املسؤولية  حمدودة 

باملواصفات التالية :

 OUAOULA  «  : التسمية 

 IMMOBILIER» S.A.R.L. A.U

حي القدس زنقة   : املقر التجاري 

ال0ابق االر�ضي سيدي   45 الرقم   6

البرنو�ضي الدار البيضاء.

الهدف التجاري :

- حنعش عقاري

 111.111 في  حمدد   : الرأسمال 

حصة كما   1111 درهم حقسمة إلى 

يلي :

 1111 السيد هشا2 تنضوفت   -

حصة. 

املدة : 99 سنة حن تاريخ تأسيسها 

التسيير : السيد هشا2 تنضوفت.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

الرقم  تمت  البيضاء  الدار  التجارية 

831363 سجل تجاري رقم549135.

327I

ETUDE MAITRE HOUMADI

بسمة
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

بسمة

قي  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 

 STE IZOLA أع0ى   2122 يوليو   13

 64117 التجاري  بالسجل  املسجل 

حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 

 981 رقم  هللا  حع0ى  تجزئة  ب 

املغرب  حراكش   41111  - اسكجور 

لفائدة السيد حممد هباز ملدة 5 سنة 

تبتدئ حن 13 يوليو 2122 وتنتهي في 

حقابل حبلغ شهري   2127 يوليو   13

قيمته 7.111 درهم.

328I

World invest group

 TARIF TRADE & BUSINESS
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

World invest group

 av lalla yacout anglr mustafa 61

 elmaani 1er etg n 56 casa 61

 av lalla yacout anglr mustafa

 elmaani 1er etg n 56 casa،

20000، Casa Maroc

 TARIF TRADE & BUSINESS

GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 شارع 

آللة ياقوت زاوية حص0فى املعاني 

ال0ابق األول رقم 56 حركز الرياض 

الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522691

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 TARIF  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRADE & BUSINESS GROUP

غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

املعاني  حص0فى  زاوية  ياقوت  آللة 

حركز الرياض   56 ال0ابق األول رقم 

الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : طارف  غزالن  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 1.111  : طارف  غزالن  السيدة   
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طارف  غزالن  السيدة 
حديونة  ال0الب  والد  اصبايح  دوار 

21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  طارف  غزالن  السيدة 
حديونة  ال0الب  والد  اصبايح  دوار 

21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2121 تمت رقم 811656.
329I

FLASH ECONOMIE

 FREE BUSINESS
CONSULTING MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FREE BUSINESS CONSULTING
MAROC

 شركة ذات حسؤولية حمدودة
حقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرق0وني ال0ابق 9 رقم 92 - 
الدارالبيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
548769

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

حسؤولية حمدودة
 FREE  : الشركة  تسمية 
 BUSINESS CONSULTING

MAROC
غرض الشركة بإيجاز :

- بناء القدرات 
- دراسات بيئية

- الدراسات الفنية واالقتصادية
 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرق0وني ال0ابق 9 رقم 92 - 

الدارالبيضاء
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

 ALLOBOU السيد 
 : AKIOGUIKO AUGUSTE

درهم   111 بقيمة  حصة   51  
للحصة 

 ILBOUDO السيد 
: SAADOUKOU

درهم   111 بقيمة  حصة   51
للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

 ALLOBOU السيد 
AKIOGUIKO AUGUSTE

 ILBOUDO السيد 
SAADOUKOU

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستتمار  الجهوي 

بتاريخ 22 يونيو 2122 

331I

املستاحنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ALIYA FIGUIG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املستاحنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع حممد عبده اقاحة حمزة رقم 
18 حكرر ال0ابق الثاني رقم 7 ، 

61111، وجدة املغرب
ALIYA FIGUIG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
افاق رقم 194 طريق العونية - 

61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39721
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ALIYA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FIGUIG
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيد  على  البضائع 

والدولي.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العونية  طريق   194 رقم  افاق 

61111 وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيدة عمرو سمية : 511 بقيمة 

111 درهم.
السيد عمرو رضوان : 511 بقيمة 

111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضوان  عمرو  السيد 
18 طريق انكليز 62111 شارع بولون 

سور حير 75111 بولون فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  سمية  عمرو  السيدة 
زنقة الحاج املكاوي حي بغداد قصر 

زناقة 61114 فجيج املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 2195.
331I

NOUSSAH CONSULTING

رياض الباغ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

رياض الباغ شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

سليمان درب سيدي حسعود رقم 11 

- 41111 حراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118357

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 أبريل   14 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

حبلغ  الباغ  رياض  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 

درب  سليمان  حي  اإلجتماعي  حقرها 

 41111  -  11 رقم  حسعود  سيدي 

عد2   : ل  نتيجة  املغرب  حراكش 

تمقيق هدف الشركة.

حي  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

سليمان درب سيدي حسعود رقم 11 

- 41111 حراكش املغرب. 

و عين :

الصقر  خديجة  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( شارع لبنان زنقة املسجد 
حراكش املغرب   41111 جليز   9 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137981.

332I

FLASH ECONOMIE

 JANNATE RITAJ
IMMOBILIER

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة بشريك وحيد 

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ,  2122 يونيو   27

وحيد  بشريك  املسؤولية  حمدودة 

باملواصفات التالية :

 JANNATE RITAJ«  : التسمية 
IMMOBILIER» S.A.R.L. A.U

حي القدس زنقة   : املقر التجاري 
ال0ابق االر�ضي سيدي   45 الرقم   6

البرنو�ضي الدار البيضاء.
الهدف التجاري : حنعش عقاري.

 111.111 في  حمدد   : الرأسمال 
حصة كما   1111 درهم حقسمة إلى 

يلي :
 1111 لفساحي  بوعزة  السيد   -

حصة.
املدة : 99 سنة حن تاريخ تأسيسها 

التسيير : السيد بوعزة لفساحي.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
الرقم  تمت  البيضاء  الدار  التجارية 
831474 سجل تجاري رقم551117.

333I

FLASH ECONOMIE

CATRAD
إعالن حتعدد القرارات

CATRAD
شركة املساهمة

رأسمالها :11.111.111 درهم
حقرها االجتماعي :72 طريق سبت 

كزولة حي جريفات-اسفي
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451
العا2  الجمع  ملقت�ضى  تبعا 
يونيو   13 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 

2122 قرر :
بمبلغ  املال  رأس  -رفع 
طريق  عن  درهم   11.111.111.11
في  املسجلة  املدينة  الذحم  تعويض 
لرفع  املرتب0ة  الجارية  الحسابات 

رأس املال إلى 
20،000،000.00

إقرار باالكتتاب في رفع رأس املال 
وإقرار  املساهمين  جميع  قبل  حن 
على  املال  رأس  لرفع  النهائي  اإلنجاز 
حن  املعد  الحساب  كشف  أساس 
عليه  واملصدق  اإلدارة  حجلس  قبل 

حن قبل املدقق القانوني.
-تمويل الشكل القانوني للشركة 

إلى شركة ذات حسؤولية حمدودة
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- وظائف املسؤولين التالية تأخذ 
 النهاية : حممد ملخود2. حسن ملخود2 ؛
الرحيم  عبد  ملخود2.  الجبار  عبد 

ملخود2 وعبد املجيد ملخود2.
تعيين كمسيرين حشاركين للشركة 
حسن  السيد   : حمددة  غير  لفترة 
ملخود2 حاحل ب0اقة الهوية الوطنية 
H139379. والسيد عبد الجبار  رقم 

ملخود2 حاحل ب0اقة 
.H181686 الهوية الوطنية رقم

جديد  أسا�ضي  نظا2  اعتماد 
حسؤولية  ذات  شركة  الى  للشركة 

حمدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تمت رقم 611.
334I

marrakech finance

 SOCIETE D›EXPLOITATION
SOP MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
 SOCIETE D’EXPLOITATION SOP

MAROC شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حدينة 
اسوال درب الرحاد رقم 3 - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127651

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE D’EXPLOITATION SOP

.MAROC
تسير دار   : غرض الشركة بإيجاز 

ضيافة.
حدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 41111  -  3 اسوال درب الرحاد رقم 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 SISTERS OF الشركة 
 PARADISE BETRIEBS-UND
 verwaltungsgesellschaft mbH :
111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 

 .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 SISTERS OF الشركة 
 PARADISE BETRIEBS-UND
 verwaltungsgesellschaft mbH
سولوسيون   29 بافاريان  عنوانه)ا( 
حيونخ   81336 ه  هولدينج ج 2 ب 

املانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
صوفي  ان  رونجا  جرارد  السيدة 

عنوانه)ا( . 81336 حيونخ املانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138139.
335I

marrakech finance

JULIA DERMA CENTER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
JULIA DERMA CENTER شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي قبو رقم 

76 تجزئة االختيار طريق الدار 

البيضاء - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127613

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 JULIA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DERMA CENTER

حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعناية بالجمال

تصدير واستيراد.

قبو   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة االختيار طريق الدار   76 رقم 

البيضاء - 41111 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 111  : جميلة  العمراوي  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

جميلة  العمراوي  السيدة 
االختيار  تجزئة   76 رقم  عنوانه)ا( 

طريق الدار البيضاء 41111 حراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

جميلة  العمراوي  السيدة 
االختيار  تجزئة   76 رقم  عنوانه)ا( 

طريق الدار البيضاء 41111 حراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137978.
336I

Valoris Partners

SOTKON MOROCCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,
 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
شركة   SOTKON MOROCCO
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 59 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
السادس  ال0ابق  الزرق0وني،  شارع 
 28811  - الدارالبيضاء   18 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.251231

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين   2122 يونيو   31 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 
 FERREIRA PORTELA JOÄO

RAMALHO كمسير آخر
تبعا إلقالة حسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832249.
337I

ائتمانية حوحن

STE I2A INFO
شركة التضاحن

تأسيس شركة

ائتمانية حوحن
تجزئة الوحدة شارع حممد الخاحس 
رقم 163 حكرر بوعرفة، 61211، 

بوعرفة املغرب
STE I2A INFO شركة التضاحن

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
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الداخلة - 61211 بوعرفة املغرب
تأسيس شركة التضاحن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
989

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   14
األسا�ضي لشركة التضاحن باملميزات 

التالية :
شكل الشركة : شركة التضاحن.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.I2A INFO
ع  ُحصِنّ  : بإيجاز  الشركة  غرض 
العالحات املعدنية وال0رق واإلعالنية

تاجر حستلزحات املكاتب
املختلفة  األشغال  في  حقاول 

والبناء .
زنقة   11  : عنوان املقر االجتماعي 

الداخلة - 61211 بوعرفة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 34  : العزيز  عبد  جباري  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 33  : السيد ق0يط عبد الصمد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   33  : السيد املاحي عصا2 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
العزيز  عبد  جباري  السيد 
أحكالة  زنقة   14 رقم  عنوانه)ا( 

61211 بوعرفة املغرب.
الصمد  عبد  ق0يط  السيد 
الوفاء  تجزئة   24 رقم  عنوانه)ا( 

61211 بوعرفة املغرب.
عنوانه)ا(  عصا2  املاحي  السيد 
بوعرفة   61211 االقتصادي  الحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
العزيز  عبد  جباري  السيد 
أحكالة  زنقة   14 رقم  عنوانه)ا( 

61211 بوعرفة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   15 االبتدائية بفجيج بتاريخ 

2121 تمت رقم 321.
338I

FCG AUDIT SARL AU

علف الزعيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
علف الزعيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زينيت 

بيزنيس سنترزنقة حسلم تجزئة بوكار 
ال0ابق الثالث شقة رقم 17 باب 

دكالة - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127563
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
علف   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

الزعيم.
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األعالف املركبة للموا�ضي والدواجن.

زينيت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بيزنيس سنترزنقة حسلم تجزئة بوكار 
باب   17 رقم  شقة  الثالث  ال0ابق 

دكالة - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 ŒUF HANANE ET الشركة 
 111 حصة بقيمة   ADDIBA : 950

درهم للحصة .

 51  : السيد عبد الل0يف الزعيم 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

 ŒUF HANANE ET الشركة 
الحي   97 رقم  عنوانه)ا(   ADDIBA

الصناعي 43151 ابن جرير املغرب.
الزعيم  الل0يف  عبد  السيد 
الصناعي  الحي   97 رقم  عنوانه)ا( 

43151 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الزعيم  الل0يف  عبد  السيد 
الصناعي  الحي   97 رقم  عنوانه)ا( 

43151 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137957.
339I

GESTION ALJANOUB

GASTRO ECO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

GESTION ALJANOUB
زنقة ت0وان حي السعادة عمارة رقم 
2 ال0ابق الثالث العيون ، 71111، 

العيون املغرب
GASTRO ECO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي شارع حكة 
عمارة اليسر رقم 121 ال0ابق الثاني 

العيون - 71111 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21583

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يوليو   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :
التموين الجماعي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2343/22.
341I

CONSEILS EVERNAGE

POTERIE ANRAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

POTERIE ANRAR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار انرار 

جماعة اوريكة حراكش - 41111 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

126599

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POTERIE ANRAR

فخار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرض )تصنيع(.

عنوان املقر االجتماعي : دوار انرار 

 41111  - حراكش  اوريكة  جماعة 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : املعزي  عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
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السيد عبد هللا املعزي عنوانه)ا( 
حراكش  اوريكة  جماعة  انرار  دوار 

41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد عبد هللا املعزي عنوانه)ا( 
حراكش  اوريكة  جماعة  انرار  دوار 

41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136939.
341I

STE FIDLAMIAE SARL

CAFE AL KHOLKHAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
CAFE AL KHOLKHAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

رقم 11 تجزئة 24 هكتار املسيرة 3 - 
12111 تمارة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53115
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 أبريل   31 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

السنتي�ضي حممد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126579.
342I

RADOUANE

MELARGA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RADOUANE
 HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
MELARGA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 4 تجزئة 
الحرية 1 ال0ابق الثاني الشقة 3 

شارع فلس0ين - 21811 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31185

 12 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MELARGA INVEST
غرض الشركة بإيجاز :  تصفيف 

الشعر وعالجات التجميل.
 خدحات شخصية أخرى.

الجسم  وعالجات  الحماحات   
األخرى.

وحستمضرات  الع0ور  تجارة   
التجميل بالجملة.

بيع وشراء حستمضرات التجميل
 الجماليات.

 التداول.
االستيراد / التصدير..

تجزئة   4  : عنوان املقر االجتماعي 
 3 الشقة  الثاني  ال0ابق   1 الحرية 
املحمدية   21811  - فلس0ين  شارع 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : امللوكي  صوفية  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   511  : السيد حمزة وركة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة صوفية امللوكي عنوانه)ا( 

اقاحة البستان   3 الشقة   51 العمارة 
الرباط   11111  2 ي  ح  الفتح  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  وركة  حمزة  السيد 
 71 رقم  فيال ساجد  البميرة  تجزئة 

21811 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة صوفية امللوكي عنوانه)ا( 
اقاحة البستان   3 الشقة   51 العمارة 
الرباط   11111  2 ي  ح  الفتح  حي 

املغرب
عنوانه)ا(  وركة  حمزة  السيد 
 71 رقم  فيال ساجد  البميرة  تجزئة 

21811 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم 1429.
343I

NORD SUD MANAGEMENT

S.I.H MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

C.E.M.E.X
92 ، شارع الزرق0وني ، كيليز - 

حراكش ، 41111، حراكش املغرب
S.I.H MAROC شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي حساحة 
باب أنفا 3 شارع باب املنصور عمارة 

ج - 21111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.175273

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   17 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد S.I.H MAROC حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي حساحة باب أنفا 3 
شارع باب املنصور عمارة ج - 21111 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : أزحة 

إقتصادية.

و حدد حقر التصفية ب حساحة 
باب أنفا 3 شارع باب املنصور عمارة 

ج - 21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين :

فريتزينجر  فيليب  السيد)ة( 
 21111 البيضاء  الدار  وعنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2122 تمت رقم 811181.
344I

AR EXPERTISE

ASARDILY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL 219

 BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
MAROC 20000 ،، الدار البيضاء
ASARDILY شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 332 شارع 
ابراهيم روداني إقاحة الريمان طابق 

5 الرقم 21 املعاريف - 21111 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551717

 13 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASARDILY
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 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE BIEN

.IMMOBILIER
 332  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم روداني إقاحة الريمان 
طابق 5 الرقم 21 املعاريف - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : سردلي  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة عائشة سردلي عنوانه)ا( 
لندن   SW11 لندن  املتمدة  اململكة 

اململكة املتمدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة عائشة سردلي عنوانه)ا( 
لندن   SW11 لندن  املتمدة  اململكة 

اململكة املتمدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832189.
345I

ABA GESTION SARLAU

FREEZA TECHNIK MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 FREEZA TECHNIK MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42 ال0ابق 
6 حكتب أشرف فاس - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73355

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FREEZA TECHNIK MAROC

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

وتصليح وتكييف االت تبريد

إستيراد وتصدير

تجارة حتنوعة

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال0ابق   42 عبدالكريم بنجلون رقم 

6 حكتب أشرف فاس - 31111 فاس 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 51  : علوي  احراني  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

51 حصة   : حعاش  السيدة سناء 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
علوي  احراني  رشيد  السيد 

عنوانه)ا( أملانيا 11111 أملانيا أملانيا.

عنوانه)ا(  حعاش  سناء  السيدة 
فاس  تغات  الحديقة  ك   25 رقم 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
علوي  احراني  رشيد  السيد 

عنوانه)ا( أملانيا 11111 أملانيا أملانيا

عنوانه)ا(  حعاش  سناء  السيدة 
فاس  تغات  الحديقة  ك   25 رقم 

31111 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3941.

346I

agri travaux amlil

 SOCIETE AGRI TRAVAUX
AMLIL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE AGRI TRAVAUX AMLIL

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : دوار امل0احن غياثة 

الغربية تازة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6589

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد

تسمية الشركة :

 SOCIETE AGRI TRAVAUX

AMLIL

الغابات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأنش0ة الغابات األخرى.

امل0احن  دوار   : االجتماعي  املقر 

غياثة الغربية تازة

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1111 كردال  االاله  عبد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد عبد االاله كردال 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد عبد االاله كردال 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122

347I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MICRO BANKING
SOFTWARE

إعالن حتعدد القرارات

MICRO BANKING SOFTWARE
شركة حساهمة برأسمال 311.111 

درهم
املقر االجتماعي : بناية هايج تيك، 
شارع النخيل، حي الرياض الرباط

 RC Rabat : 117375
 IF : 18768900 – ICE :

111689732111122
العا2  الجمع  حمضر  بمقت�ضى 
 2122 حاي   31 االستثنائي املؤرخ في 

تقرر حا يلي :
- حل الشركة قبل األوان.

حقر  في  تصفية  حوطن  تمديد   -
بشارع  الكائن  للشركة  االجتماعي 
ب  بهو  تيك،  هايج  بناية  النخيل، 
ال0ابق الخاحس، حي الرياض الرباط.
العسري  أحمد  السيد  تعيين   -

كمصفي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
تمت   2122 يوليو   19 في  بالرباط 

الرقم 126465.
حلخص قصد النشر

348I

CABINET BAHMAD

PALMARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقاحة حراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال0ابق الثاني جليز حراكش 
إقاحة حراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 ال0ابق الثاني جليز حراكش، 

41111، حراكش املغرب
PALMARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دائرة 

الحوز تاركة فير2 أوحسونت املكان 
املسمى باملارا - 41111 حراكش 

املغرب.
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خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29155

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم   2122 حاي   18 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

حن  أي  درهم»   3.111.111« قدره 

 511.111« إلى  درهم»   3.511.111»

عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136991.

349I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

STE MIRAGE EXPO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

زنقة تونس عمارة 16 الشقة 2 

حكناس ، 51111، حكناس املغر ب

STE MIRAGE EXPO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية

وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 
السفلي رقم 393 الحي العسكري 

البسا تين حكناس املغرب 

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32975

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يونيو   18 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ   STE MIRAGE EXPO SARL

وعنوان  درهم   451.111 رأسمالها 

السفلي  بق  ال0ا  اإلجتماعي  حقرها 

البساتين  العسكري  الحي   393 رقم 

االنمالل   : حكناس املغرب نتيجة ل 

املسبق.

بق  بال0ا  التصفية  حقر  حدد  و 
العسكري  الحي   393 رقم  السفلي 

البساتين حكناس املغرب 

وعين :

السيد زهيرأدغال وعنوانه ءاقاحة 

املنظرالجميل   4 2 شقة  فرح عما رة 

3 - 51111 حكنا س املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   16 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 463.

351I

GEANT CONSEIL

GEANT CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 183 APT

 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GEANT CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

االزدهار رقم 183 حكتب 1 حراكش - 

41111 حراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58175

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 فبراير   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( طارق بن صالح 

حن  اجتماعية  حصة   51 بن صالح 

)ة(  حصة لفائدة السيد   111 أصل 

فبراير   22 بتاريخ  حاف�ضي  فيصل 

.2122

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137475.

351I

EL MARSA CONSEIL

SAHARA LUXE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

71111، العيون املغرب
SAHARA LUXE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي القسم 
زنقة ابن ب0وطة العيون - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18117

 28 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2115 ديسمبر 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA LUXE
غرض الشركة بإيجاز : فندق.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون  ب0وطة  ابن  زنقة  القسم 

71111 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد بركة النفية : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد بركة النفية : 1111 بقيمة 

111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد بركة النفية عنوانه)ا( حي 
الرقم  االول  الحسن  شارع  التعاون 

52 العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيد بركة النفية عنوانه)ا( حي 
الرقم  االول  الحسن  شارع  التعاون 

52 العيون 71111 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 31 ديسمبر 

2115 تمت رقم 1931/2115.
352I

EUREXMA

MAHER MEDICAL PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
MAHER MEDICAL PRO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية حمر 
طائر الفينيق وحمر الحدائق عين 

السبع حتجر رقم 1 - 21111 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551547

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAHER MEDICAL PRO
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

املستلزحات واملعدات ال0بية.
عنوان املقر االجتماعي : زاوية حمر 
عين  الحدائق  وحمر  الفينيق  طائر 
الدار   21111  -  1 السبع حتجر رقم 

البيضاء املغرب.
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

 311  : العمراوي  نزهة  السيدة 
حصة بقيمة 31.111 درهم للحصة .
السيد حسين يلديز : 211 حصة 

بقيمة 21.111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة نزهة العمراوي عنوانه)ا( 
 21111 السبع  عين  الحدائق  حمر 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  يلديز  حسين  السيد 
إقاحة بسمة عين السبع 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة نزهة العمراوي عنوانه)ا( 
 21111 السبع  عين  الحدائق  حمر 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا(  يلديز  حسين  السيد 
إقاحة بسمة عين السبع 21111 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.

353I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

ZABARIAS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

ZABARIAS شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 5 زنقة 
البوحتوري ال0انق 2 كوتي - 2361 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551665

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZABARIAS

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع املالبس العصرية والتقليدية.

زنقة   5  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2361  - كوتي   2 البوحتوري ال0انق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : زباري  احيمة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة احيمة زباري عنوانه)ا( 48 

اقاحة اليسر عمارة ب1 طابق 3 شقة 

14 زنقة احمد الشر�ضي 1263 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة احيمة زباري عنوانه)ا( 48 

اقاحة اليسر عمارة ب1 طابق 3 شقة 

14 زنقة احمد الشر�ضي 1263 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832174.

354I

اعالنات الشركات

IMA AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

اعالنات الشركات

املغرب ، 81111، اكادير املغرب

IMA AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

املقاوحة، الخيا2 احا2 فورص 

اوكسيليغ رقم 33 اكادير 81111 

اكادير املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

2122 تم تمويل  14 يوليو  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع املقاوحة، الخيا2 احا2 فورص 

 81111 اكادير   33 رقم  اوكسيليغ 
رقم   ،721 »زنقة  إلى  اكادير املغرب» 

 81111  - أكادير  الوفاء،  حي   ،61

اكادير املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 112414.

355I

EUROMED COMPTA-SARL

VILLA K
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

VILLA K شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمالة 

الحوز دائرة ايت اورير قبيلة 

حسفيوا حراكش - 42151 ايت اورير 

- حراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97215

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فابريك اندري  )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتماعية حن أصل   25 روي 
كيمو  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   51
يونيو   18 بتاريخ  شركة  مليتد  انلين 

.2122
تفويت السيد )ة( زانا جينت حاري 
25 حصة اجتماعية حن أصل  كادور 
كيمو  )ة(  السيد  لفائدة  حصة   51
يونيو   18 بتاريخ  شركة  مليتد  انلين 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138145.
356I

AGC CONSULTING

كوانطوم تكنولوجي 
 QUANTUM

TECHNOLOGIES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

AGC CONSULTING
251، زاوية شارع حوالي يوسف 
وبوردو، ال0ابق 4، شقة 11 ، 
21141، الدار البيضاء املغرب

 QUANTUM كوان0و2 تكنولوجي
TECHNOLOGIES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي رقم 16، 
زاوية شارع غاندي وشارع يعقوب 
املنصور، إقاحة القصر، عمارة د، 

ال0ابق 4، بوسيجور - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

693235
الشريك  قرار  بمقت�ضى 
 2122 يونيو   31 في  املؤرخ  الوحيد 
حن  الشركة  تسمية  تغيير  تم 
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 QUANTUM تكنولوجي  »كوان0و2 
»كوان0و2  إلى   «TECHNOLOGIES
 QUANTUM سولوسيون  بيزنيس 

. » BUSINESS SOLUTIONS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832262.
357I

CAPRICOF

WIBI BUSINESS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPRICOF
 LOT DAR CHAOUI Bd TAH
 N° 129 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA ، 20000، الدار 
MAROC البيضاء

WIBI BUSINESS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقاحة املشرق 2 ال0ابق األول رقم 3 
الدارالبيضاء 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551657

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 WIBI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. BUSINESS
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستيراد والتصدير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بوركون 

 3 2 ال0ابق األول رقم  اقاحة املشرق 

الدارالبيضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : يخلف  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد أحمد يخلف عنوانه)ا( حي 

الدكالي رقم  أبا شعيب  الفرح شارع 

الدارالبيضاء   21111 البيضاء   415

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد أحمد يخلف عنوانه)ا( حي 

الدكالي رقم  أبا شعيب  الفرح شارع 

الدارالبيضاء   21111 البيضاء   415

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832171.

358I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 ste el boukili des etudes de

structure
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 165av Tanger 1er etage apt 3

nador، 62000، Nador maroc

 ste el boukili des etudes de

structure شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع الحسن الثاني وشارع الرباط 
رقم 3 الدريوش - 62253 الدريوش 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13185

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   25

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 ste el  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. boukili des etudes de structure

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حدنية

املشاريع  وتتبع  الدراسات  حكتب 

والتمليل الفني.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرباط  وشارع  الثاني  الحسن  شارع 
الدريوش   62253  - الدريوش   3 رقم 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : البوكيلي  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البوكيلي  نبيل  السيد 

18 ساحة ابو بكر الصديق شقة رقم 

8 اكدال 11181 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  البوكيلي  نبيل  السيد 

18 ساحة ابو بكر الصديق شقة رقم 

8 اكدال 11181 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 115.

359I

COMPACT EVENT

كومباك افنت ش.ذ.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPACT EVENT

 Rue soumaya imm 82 ,2

 eme etage N° 4 quartier

 palmiers Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

كوحباك افنت ش.ذ.2.2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية , إقاحة 82 ال0ابق التاني رقم 

4 بامليي الدارالبيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549119

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كوحباك 

افنت ش.ذ.2.2.

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التظاهرات .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

82 ال0ابق التاني رقم  , إقاحة  سمية 

4 بامليي الدارالبيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

511 حصة   : السيد حهدي سالم 

بقيمة 111 درهم للحصة .

: الكنوني  سالم  سعيد   السيد 

511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  سالم  حهدي  السيد 
االلفة  حيسيمي   57 رقم   21 زنقة 

21111 الدار البيضاء املغرب.
الكنوني  سالم  سعيد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة حزوكة 4 رقم 2 زنقة 
احفير 21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  سالم  حهدي  السيد 
االلفة  حيسيمي   57 رقم   21 زنقة 

21111 الدار البيضاء املغرب
الكنوني  سالم  سعيد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة حزوكة 4 رقم 2 زنقة 
احفير 21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 23231.
361I

AL MINING

AL MINING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL MINING
 RESIDENCE ANASS 5 3 EME
 ETAGE APT 105 IMM F2 ،

24111، الجديدة املغرب
AL MINING شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 
 RESIDENCE ANASS 5

 IMMEUBLE F2 APPART 105 -
24111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19643

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MINING
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد وتصدير املواد املعدنية.
االجتماعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE ANASS 5  :
 IMMEUBLE F2 APPART 115 -

24111 الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد يافوز كاحيل اسما : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
اسما  كاحيل  يافوز  السيد 
الرقم  اإلخالص  تجزئة  عنوانه)ا( 
 24111 الرابع  ال0ابق   17 شقة   5

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
اسما  كاحيل  يافوز  السيد 
الرقم  اإلخالص  تجزئة  عنوانه)ا( 
 24111 الرابع  ال0ابق   17 شقة   5

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 28156.
361I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

مس سكونت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
حس سكونت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 64 حي 

عبد هللا املديوني طابق 1 شقة رقم 
2 الدار البيضاء - 21251 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551219

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
حس   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سكونت.
: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

الصناعي,الحراسة واملراقبة.
حي   64  : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد هللا املديوني طابق 1 شقة رقم 2 
الدار البيضاء - 21251 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد عصا2 سليم : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : حوزون  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سليم  عصا2  السيد 
 1 طابق   139 رقم  الشالل  تجزئة 
الشالالت املحمدية 28821 املحمدية 

املغرب.
عنوانه)ا(  حوزون  يوسف  السيد 
حمر الحدائق درب لال حينة رقم 215 
 21251 البيضاء  الدار  السبع  عين 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة حسناء ايمنسار عنوانه)ا( 
حمر الحدائق درب لال حينة رقم 215 
 21251 البيضاء  الدار  السبع  عين 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831634.
362I

FIDUBAC SARL

INDUSTRIE NORD
إعالن حتعدد القرارات

FIDUBAC SARL
162 حكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور ، 62111، 

الناضور املغرب
INDUSTRIE NORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 
يوسف ابن تاشفين رقم 162 

ال0ابق الثالث الشقة 11 الناظور 
- - الناظور املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12119
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
زينب حفتالوي  )ة(  السيد  تفويت   :
181 حصة اجتماعية حن أصل 181 
حصة لفائدة كل حن السيد )ة( احيرة 
حريم الصالحي  )ة(  الصالحي والسيد 
والسيد )ة( نرحين الصالحي بتاريخ 18 

يوليو 2122
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
تعيين  للشركة  العا2  الجمع  يقرر   :
الصالحي  احيرة  )ة(  السيد  حن  كل 
والسيد )ة( حريم الصالحي كمسيرتين 
جديدتين للشركة وأن الشركة ستدار 
الصمد  عبد  )ة(  السيد  قبل  حن 
احيرة الصالحي  )ة(  الصالحي والسيد 
والسيد )ة( حريم الصالحي لفترة غير 

حمدودة حع الصالحيات أكبر
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
: يساهم الشركاء التاليون في الشركة 
باملبالغ النقدية أدناه : السيد )ة( عبد 
درهم   )18111( الصالحي  الصمد 
 (24111( احيرة الصالحي  )ة(  السيد 
الصالحي  حريم  )ة(  السيد  درهم 
نرحين  )ة(  السيد  درهم   )24111(

الصالحي )24111( درهم
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بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
بمجموع  الشركة  حال  رأس  يمدد   :
 911 إلى  تسعين ألف درهم ويقسم 
حصة بقيمة 111 درهم لكل حنها،يتم 
توزيع هذه األسهم على النمو التالي 
الصالحي  الصمد  عبد  )ة(  السيد   :
احيرة  )ة(  السيد  حصة   )181(
)ة(  السيد  حصة   )241( الصالحي 
حصة السيد   )241( حريم الصالحي 

)ة( نرحين الصالحي )241( حصة
بند رقم 15 : الذي ينص على حايلي 
الصالحي  الصمد  عبد  )ة(  السيد   :
والسيد  الصالحي  أحيرة  )ة(  والسيد 
شركاء  حسيرين  الصالحي  حريم  )ة( 

للشركة لفترة غير حمدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 3295.
363I

MELIUS CONSULTING

SCOLIMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
ال0ابق الثاني ، حكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 21121، الدار البيضاء 
املغرب

SCOLIMMO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد حجاطي ، إقاحة األلب ، 

ال0ابق األول ، رقم 8 ، املعاريف - 
21331 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.462723
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.111.111»
 1.511.111« إلى  درهم»   511.111»
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملستمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832334.
364I

شركة ابهوش للخدحات

DODI GROUPE SAHARA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدحات
شارع حكة عمارة الصالحي ال0ابق 
االول رقم 14 العيون ، 71111، 

العيون املغرب
DODI GROUPE SAHARA شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 
اإلداري بدون رقم - 71151 طرفاية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42495

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 DODI  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. GROUPE SAHARA
الحالقة،   : غرض الشركة بإيجاز 
حديث.  حما2  صونا،  التجميل، 
والتجميل،  الحالقة  وحعدات  لواحز 
وإصالح  وصيانة  تهيئة  أشغال 
البناء  أشغال  والشبكات،  ال0رق 
واملعدات  املكتبية  اللواز2  عاحة، 
حنتجات  خدحات حختلفة،  واآلتاث، 
البناء  حواد  والتنظيف،  النظافة 
أجهزة الحاسوب  واملعدات التقنية، 
املنتجات  الغيار،  وق0ع  ،البراحج 
املالبس،  حستلزحات  الغذائية، 

األشغال  املؤقتة،  األعمال  وساطة 
واألغذية  الصناعية  املباني  الكبرى، 
الدولية،  التجارة  الزراعية، 
املشاركة في جميع عمليات االستيراد 
والبستنة،  والتصدير،التنظيف 
االستيراد  األشغال املختلفة.   ............
التجارة  العاحة،  التجارة  والتصدير. 
وتنظيم  األسفار  وكالة  الدولية، 
املواد  صناعة  السياحية،  الرحالت 

واملنتجات املعدنية..............
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
71151 طرفاية   - اإلداري بدون رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 : الخلفاوي  خديجة  السيدة 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الخلفاوي  خديجة  السيدة 
رقم  بدون  االداري  الحي  عنوانه)ا( 

71151 طرفاية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الخلفاوي  خديجة  السيدة 
رقم  بدون  االداري  الحي  عنوانه)ا( 

71151 طرفاية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2347/2122.
365I

حكتب الرياني للمماسبة

STE BIBIYA EXPRESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكتب الرياني للمماسبة
شارع حممد داود رقم231 ت0وان ، 

93141، ت0وان املغرب
STE BIBIYA EXPRESS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

جبل زرهون زنقة رقم 7 حي بوجراح 

ت0وان - 93111 ت0وان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31931
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIBIYA EXPRESS SARL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
7 حي بوجراح  جبل زرهون زنقة رقم 

ت0وان - 93111 ت0وان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
811 حصة   : السيد عمر الوالنتي 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 211  : عزيمان  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوالنتي  عمر  السيد 
تجزئة  ال0ريس  الخالق  عبد  شارع 
الجيش امللكي فيال 25 ت0وان 93111 

ت0وان املغرب.
السيد عبد هللا عزيمان عنوانه)ا( 
ت0وان   11 شارع حممد احزيان رقم 

93111 ت0وان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الوالنتي  عمر  السيد 
تجزئة  ال0ريس  الخالق  عبد  شارع 
الجيش امللكي فيال 25 ت0وان 93111 

ت0وان املغرب
السيد عبد هللا عزيمان عنوانه)ا( 
ت0وان   11 شارع حممد احزيان رقم 

93111 ت0وان املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1592.
366I

األستاذ حممد بن عبد الجليل

 NOUR AL OUFOUK »
« SAKANE

إعالن حتعدد القرارات

األستاذ حممد بن عبد الجليل
13 شارع جوالن رقم 16 و17 ال0ابق 

الثالث ، 31111، فاس املغرب
 NOUR AL OUFOUK SAKANE «
» »شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 21 تجزئة 
فرح، املجال الحضاري بن سودة ، 
ال0ابق 3 ،الشقة 5 - - فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.73125
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يوليو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

حصص  تفويت  رقم  قرار 
حايلي  على  ينص  الذي   : اجتماعية 
اجتماعية  حصة   511 تفويت   :
عبدالوي  انس  السيد  طرف  حن 

لفائدةالسيد انس العمراني
الذي   : حسير  استقالة  رقم  قرار 
السيد  استقالة   : حايلي  على  ينص 
انس عبدالوي حهاحه كمسير للشركة

قرار رقم تعيين حسير جديد : الذي 
تعيين السيد انس   : ينص على حايلي 

العمراني كمسير جديد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
في  حساهم  العمراني  انس  السيد   :

الشركة بمبلغ 51111,11 درهم
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
 511 العمراني يمتلك  السيد انس   :

حصة اجتماعية في الشركة
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 
السيد انس العمراني أصبح   : حايلي 

املسير الجديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3918.

367I

COMPTAFFAIRES

WITHLOVE
إعالن حتعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

WITHLOVE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 

حممد السادس رياض السال2 

بلوك د رقم 29 املحمدية - 21811 

املحمدية املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29513

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

 : الحصص  تفويت   1 رقم  قرار 

قرر الجمع   : الذي ينص على حايلي 

الحصص  حن  تفويت1111  العا2 

اإلجتماعية حن السيدة كعالل سلمى 

الى االحين شهيدي السيد

الذي   : املسير  تغيير   2 رقم  قرار 

السيدة  استقالة   : حايلي  ينص على 

الشركة  تسيير  حن  سلمى  كعالل 

وتعيين السيد االحين شهيدي كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير حمدودة.

قرار رقم 3 تميين النظا2 األسا�ضي 

: الذي ينص على حايلي : قرر الشريك 

األسا�ضي  النظا2  الوحيدتميين 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 

: تأسيس رأس املال

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
: رأس املال

بند رقم 9 : الذي ينص على حايلي : 
تسمية السيدة السيد االحين شهيدي 

كمسير وحيد ملدة غير حمددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم 1423.

368I

LA VIE FISCALE

WINNER TOOLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
WINNER TOOLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة بني 

حرين عمارة لعلج ال0ابق الثاني رقم 
15 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39669

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WINNER TOOLS
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد.
زنقة بني   : عنوان املقر االجتماعي 
حرين عمارة لعلج ال0ابق الثاني رقم 

15 - 61111 وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : الحق  السيد صفيح عبد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد هشا2 حباركي : 251 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

: الرحمان  عبد  زخنيني   السيد 
251 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الحق  عبد  صفيح  السيد 
احمد  بن  رحال  زنقة   48 عنوانه)ا( 
الدار   21671 اقاحة حاجد   2 طابق 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  حباركي  هشا2  السيد 
 72 تجزئة الحاج توفيق اكدال رقم 

61111 وجدة املغرب.
الرحمان  عبد  زخنيني  السيد 
عنوانه)ا( حي القدي زنقة غزة رقم 3 

61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حباركي  هشا2  السيد 
 72 تجزئة الحاج توفيق اكدال رقم 

61111 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   13 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1135.

369I

LA VIE FISCALE

WASL ELECTRONICS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
WASL ELECTRONICS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة بني 
حرين عمارة لعلج ال0ابق الثاني رقم 

15 - 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
39715

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 WASL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ELECTRONICS
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الهواتف وجميع االالت االلكترونية.
زنقة بني   : عنوان املقر االجتماعي 
حرين عمارة لعلج ال0ابق الثاني رقم 

15 - 61111 وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد ضياء عبد القوي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد ضياء عبد القوي عنوانه)ا( 
اسوان  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم 7 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد ضياء عبد القوي عنوانه)ا( 
اسوان  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم 7 61111 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1174.
371I

LA VIE FISCALE

LAMIGO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
LAMIGO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة بني 

حرين عمارة لعلج ال0ابق الثاني رقم 
15 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39711

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   23
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMIGO
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة بني   : عنوان املقر االجتماعي 
حرين عمارة لعلج ال0ابق الثاني رقم 

15 - 61111 وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : صبار  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حممد صبار عنوانه)ا( حي 
السال2  عبد  اوخدة  شارع  االندلس 

رقم 81 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد صبار عنوانه)ا( حي 
السال2  عبد  اوخدة  شارع  االندلس 

رقم 81 61111 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1172.
371I

ائتمانية »حكتب الدراسات كنتوس» ش.ذ.2.2

 GROUPE SCOLAIRE LA
VALLÉE DES SCIENCES

إعالن حتعدد القرارات

ائتمانية »حكتب الدراسات كنتوس» 
ش.ذ.2.2

13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 11191، الرباط املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LA VALLÉE
DES SCIENCES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : أكدال، 
22 زنقة واد زيز، رقم 11. - 11191 

الرباط املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.161773

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  في  زيادة   :

.3411111.11
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: تغيير املقر االجتماعي للشركة.
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: صالحيات اإلدارة.
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
االسا�ضي  القانون  وتميين  تعديل   :

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
الذي ينص   : رأسمال   7 بند رقم 
رأسمال  تمديد  تم   : حايلي  على 
الشركة في حبلغ 3511111.11 درهم 
بقيمة  حصة   35111 إلى  حقسم 
111.11 درهم لكل حنها، حوزعة بين 
السيد   : التالي  النمو  على  الشركاء 
حممد روندة، 14111 حصة، السيد 
 CNI N° )شريك جديد  حلين  بوبكر 
السيدة  A699975( 14111حصة، 
والسيد  حصة،   3511 روندة  وفاء 

حممد ر�ضى روندة 3511 حصة.
: الذي  4 املقر االجتماعي  بند رقم 
املقر  انشاء  تم   : حايلي  على  ينص 
أكدال،  االجتماعي للشركة بالرباط، 

عند   ،11 رقم  زيز،  واد  زنقة   22
كنتوس كو2.)باقي حمتوى البند دون 

تغيير(.
الذي   : التسيير   14 رقم  بند 
تسير الشركة وإلى   : ينص على حايلي 
السيدة  قبل  حن  حسمى  غير  أجل 
الساكنة بحي الرياض،  روندة،  وفاء 
الرباط،   ،1 رقم  ب،   21 الق0اع 
بالرباط  حزدادة  حغربية،  الجنسية 
 CNI حاحلة   ،16/19/1958 في 
بالنسبة لجميع املعاحالت   .A21617
املصرفية تكون الشركة حلزحة بشكل 
للمسيرة  املشترك  بالتوقيع  صحيح 
أحد  وتوقيع  روند  وفاء  السيدة 
الشركاء السيد بوبكر حلين أو السيد 
حممد ر�ضى رونداة. وحا دون ذلك حن 
املعاحالت فإن الشركة تكون حلزحة 
أحا2 األغيار، بتوقيع املسيرة السيدة 
روندة.)باقي حمتوى البند دون  وفاء 

تغيير(.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126614.

372I

Virtual space international

 LANGUAGE COACHING
CENTRE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
 LANGUAGE COACHING

CENTRE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

 Lot de وعنوان حقرها اإلجتماعي
 la commune n79 sidi maarouf

Casablanca - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551161
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LANGUAGE COACHING

.CENTRE

التدريب   : غرض الشركة بإيجاز 

لالفراد  االستشاره  وتقديم  والتاطير 

والشركات....

 Lot de  : عنوان املقر االجتماعي 

 la commune n79 sidi maarouf

Casablanca - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد حهدي براده : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  براده  حهدي  السيد 

سيدي   79 رقم  الجماعه  تجزئه 

البيضاء  الدار   21111 حعروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  براده  حهدي  السيد 

سيدي   79 رقم  الجماعه  تجزئه 

البيضاء  الدار   21111 حعروف 

املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تمت رقم -.

373I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الشعبة تور
إعالن حتعدد القرارات

حوكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بال0ابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

الشعبة تور »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : املحل 
التجاري رقم 124 الكائن بسوق 

أربعاء تاكوشت تمنار إقليم الصويرة 
- 44111 الصويرة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4713

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 21 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  11 رقم  قرار 
هبة حجموع الحصص   : هبة   : حايلي 
نعمان كركور   ، التي يمتلكها السيد 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
زوجته  لفائدة   ’  N277946  : رقم 
الحاحلة  ملخن0ر  حريم   : السيدة 
 : رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

 N359338
على  ينص  الذي   :  12 رقم  قرار 
حايلي : استقالة السيد نعمان كركور 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
رقم : N 277946’ حن حهاحه كمسير 
حريم   : السيدة  وتعيين   ، للشركة 
التعريف  لب0اقة  الحاحلة  ملخن0ر 
حسيرة   N359338  : رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير حمددة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 
 111.111  : رأسمال الشركة   : حايلي 
درهم، حكون حن 1111 حصة نقدية 
السيدة  لفائدة  درهم   111 فئة  حن 

حريم ملخن0ر

على  ينص  الذي   :  17 رقم  بند 
 111.111  : رأسمال الشركة   : حايلي 
حصة حن   1111 الى  درهم حقسمة 
111 درهم ، للحصة حرقمة حن  فئة 
حريم  السيدة  تمتلكها   1111 الى   1

ملخن0ر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم 283.
374I

AGC CONSULTING

 GRID كريد كونطرول
CONTROL

إعالن حتعدد القرارات

AGC CONSULTING
251، زاوية شارع حوالي يوسف 
وبوردو، ال0ابق 4، شقة 11 ، 
21141، الدار البيضاء املغرب

 GRID CONTROL كريد كون0رول
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : 46 

شارع الزرق0وني ال0ابق 2 رقم 6 - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : -.

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 16 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
حايلي : تمويل املقر االجتماعي الحالي 
الزرق0وني  شارع   46« حن  للشركة 
البيضاء  الدار   6 رقم   2 ال0ابق 
 ،  28 رقم   ،  31 »عمارة  إلى  املغرب» 
ال0ابق الثالث ، حجمع حركز إشراق، 
تجزئة املاس االخضر، 21111 الدار 

البيضاء املغرب
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
جدد  شركاء  على  املوافقة   : حايلي 
والتنازل عن حق االكتتاب التفضيلي 
وزيادة رأس املال إلى 511.111 درهم 
بمساهمة نقدية 491.111 درهم كما 
عن  السكين  ابو  نجية  السيدة  يلي 
طريق إنشاء 3.111 سهم واحد جديد 
بقيمة 111 درهم للسهم السيد الغالي 

ح0يب عن طريق إنشاء 1.111 سهم 
واحد جديد بقيمة 111 درهم للسهم 
طريق  عن  الدين  نصر  عمر  السيد 
911 سهم واحد جديد بقيمة  إنشاء 

111 درهم للسهم
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
: تمويل الشكل القانوني للشركة الى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
الذي ينص   :  1+4+6+7 بند رقم 
تعديل  تم  لذلك  وتبعا   : حايلي  على 
النظا2 األسا�ضي وتميين  حقتضيات 

القانون األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832263.
375I

FIDUNOUR SARL 

 K H S FONDATION SARL
A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسليمان املغرب

 K H S FONDATION SARL A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل رقم 
12 زنقة الزيايدة تجزئة ابن خلدون 

بنسليمان13000 -    بن سليمان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4219
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
 K H S الوحيد  الشريك  ذات 
حبلغ   FONDATION SARL A.U
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي املحل رقم 12 زنقة 
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الزيايدة تجزئة ابن خلدون بنسليمان   
13111 - بن سليمان املغرب نتيجة ل 

: قرار الشريك الوحيد.
و حدد حقر التصفية ب املحل رقم 
زنقة الزيايدة تجزئة ابن خلدون   12
سليمان  بن  بنسليمان13111 -    

املغرب. 
و عين :

لشهب    املص0فى    السيد)ة( 
باء  بلوك  القدس  حي  وعنوانه)ا( 
بنسليمان     12 الرقم   18 الزنقة 
13111 بن سليمان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 391.

376I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 COMPLEXE AGRICOLE
PROFESSIONNEL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

قفل التصفية
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

 COMPLEXEذات الشريك الوحيد
AGRICOLE PROFESSIONNEL
وعنوان حقرها االجتماعي حكتب 

رقم 16 ال0ابق 2 شارع عبد الكريم 
بنجلون فاس - 31111 فاس املغرب.

تغيير تسمية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67119
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير   2122 يونيو   22 املؤرخ في 
 COMPLEXE’ حن  الشركة  تسمية 
 ‘AGRICOLE PROFESSIONNEL
 COMPTOIR AGRICOLE’ الى 

 ‘PROFESSIONNELLE DE SAISS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3174 . 
377I

FLASH ECONOMIE

 EQUIPEMENT MEDICAL
BIOLOGIQUE

إعالن حتعدد القرارات

 EQUIPEMENT MEDICAL
BIOLOGIQUE

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها :1.111.111 درهم
حقرها اإلجتماعي : 43 زنقة احا2 

قباب شارع حممد 5 - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

76445
 تبعا لـمداوالت الجمع العا2 الغير 
العادي املؤرخ بتاريخ 26 نونبر 2112 

قرر :
 1111 تفويت  على  املصادقة   -  
السبتي  نادية  السيدة  حن  حصة 

لفائدة السيد رياض الدين
 1111 تفويت  على  املوافقة   -  
السبتي  نادية  السيدة  حن  حصة 

لفائدة السيدة سلمى الدين
تم  الحصص  لتفويت  تبعا   -  
للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  حن 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

حسؤولية حمدودة 
تم اإليداع القانوني باملحكمة   -  
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسمبر 2112 تمت رقم 513199.
378I

FLASH ECONOMIE

 EQUIPEMENT MEDICAL 
BIOLOGIQUE

إعالن حتعدد القرارات

 EQUIPEMENT MEDICAL
BIOLOGIQUE

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسمالها :311111 درهم

حقرها اإلجتماعي : 43 زنقة احا2 

قباب شارع حممد 5 - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

76445
تبعا لـمداوالت الجمع العا2 الغير 
أكتوبر   21 بتاريخ  املؤرخ  العادي 

2119 قرر :
 1511 تفويت  على  املوافقة   -
حصة حن السيد سعيد الدين لفائدة 

السيدة نادية السبتي
- استقالة السيد سعيد الدين حن 
حنصبه كمسير وتعيين السيدة نادية 
السبتي كمسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير حمدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2119 تمت رقم 343267.
379I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

BOISERIE ET TOLES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي حممد ، 15111، 
الخميسات املغرب

BOISERIE ET TOLES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 12 

تجزئة الصفاء حي السعادة - 15111 
الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29477

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOISERIE ET TOLES
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب.
 12 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
تجزئة الصفاء حي السعادة - 15111 

الخميسات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : احيزون  حولود  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احيزون  حولود  السيد 
حي السعادة  تجزئة الصفاء   12 رقم 

15111 الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  احيزون  حولود  السيد 
حي السعادة  تجزئة الصفاء   12 رقم 

15111 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير 2122 تمت رقم 71.
381I

TAZA CONSULTING

شركة أمعنان ترانس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAZA CONSULTING
 AVENUE KESSOU MEDDAH

 RESIDENCE CHAMA BUREAU
09، 35000، taza maroc

شركة أحعنان ترانس شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي حوالي 
إدريس عمارة رقم 88 شقة رقم 16 

بين جرادي 35111 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

6225

 18 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أحعنان ترانس .

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع - تسليم وتوزيع حواد البناء-

-األعمال  البناء  حواد  وبيع  شراء 

املختلفة -اإلستيراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : حي حوالي 

 16 88 شقة رقم  إدريس عمارة رقم 

بين جرادي 35111 تازة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعبيد  حممد  السيد 

تازة   35111 كلدحان  فراكش  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  بوعبيد  حممد  السيد 

تازة   35111 كلدحان  فراكش  دوار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 361.

381I

شركة األزاحي للخدحات ش.2.2

NUTRIBEL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة األزاحي للخدحات ش.2.2

شارع الجيش امللكي إقاحة السال2 

حكتب رقم 13 ، 93141، ت0وان 

املغرب

NUTRIBEL شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حعركة أنوال رقم 16 ال0ابق األر�ضي 
رقم 13 - 93141 ت0وان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31779

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NUTRIBEL

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق حنتجات الغذائية

املنتجات  وتسويق  استيراد 

التنظيف.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حعركة أنوال رقم 16 ال0ابق األر�ضي 
رقم 13 - 93141 ت0وان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : البمو�ضي  نادل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد نادل البمو�ضي عنوانه)ا( 
 13 ال0ابق   2 د  بلوك  بالج  سانية 

الشقة 16 93141 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد نادل البمو�ضي عنوانه)ا( 
 13 ال0ابق   2 د  بلوك  بالج  سانية 

الشقة 16 93141 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1418.

382I

SOCIETE K2H 

STE BROTHER ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BROTHER ENERGIE
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE BROTHER ENERGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاق 344 ال0ابق السفلي عين 

السمن - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71323
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BROTHER ENERGIE
الكهرباء   : بإيجاز  غرض الشركة 

واألعمال املختلفة
إصالح اآلآلت الصناعية

طاقة حتجددة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  السفلي  ال0ابق   344 الوفاق 

السمن - 31111 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 341  : السيد بن الشيخ رضوان 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد علوان جمال : 331 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

 331  : أحمد  بوشريفة  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

رضوان  الشيخ  بن  السيد 
بلوك ك عمارة ج   1 رقم  عنوانه)ا( 
النسيم املسيرة 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  جمال  علوان  السيد 
النسيم   6 عمارة  ك  بلوك   4 رقم 

املسيرة 31111 فاس املغرب.
السيد بوشريفة أحمد عنوانه)ا( 
النسيم  ف  عمارة  ك  بلوك   1 رقم 

املسيرة 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
رضوان  الشيخ  بن  السيد 
بلوك ك عمارة ج   1 رقم  عنوانه)ا( 
النسيم املسيرة 31111 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2121 تمت رقم 5231.
383I

BOUYA CONSULTIN 2

MOVE UP CALL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc

MOVE UP CALL شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر إبن العاص طابق 3 رقم 26 

طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
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حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

129319

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 MOVE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. UP CALL

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حركز االتصال.

29 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 26 رقم   3 طابق  العاص  إبن  عمر 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 111  : خادير  فوزية  السيدة 

حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خادير  فوزية  السيدة 

شارع املسيرة الخضراء إقاحة املسيرة 

ت0وان   93111  2 ش   1 بط  بلوك 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  خادير  فوزية  السيدة 

شارع املسيرة الخضراء إقاحة املسيرة 

ت0وان   93111  2 ش   1 بط  بلوك 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255997.

384I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ABDESSAMAD ET
SŒURS TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34111 املغرب تاونات، 34111، 

تاونات املغرب
 STE ABDESSAMAD ET SŒURS

TRAVAUX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 
صوفيا شارع الجيش امللكي تاونات 

34111 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2147
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ABDESSAMAD ET SŒURS

. TRAVAUX SARL
-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حتنوعة أو إنشاءات.
-نقل البضائع.
-نقل األفراد.

-أعمال النجارة واألملنيو2..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تاونات  امللكي  الجيش  شارع  صوفيا 

34111 تاونات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 911  : الزريولي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة فاطمة أوبها : 111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد لحسن الزريولي عنوانه)ا( 
تاونات   5 اقاحة صوفيا شارع حممد 

34111 تاونات املغرب.
عنوانه)ا(  أوبها  فاطمة  السيدة 
تاونات   5 اقاحة صوفيا شارع حممد 

34111 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد لحسن الزريولي عنوانه)ا( 
تاونات   5 اقاحة صوفيا شارع حممد 

34111 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2122 تمت رقم 415.
385I

FIDUCIAIRE BAMMOU

CASH›S HERE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
CASH’S HERE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
حممد الخاحس حممد حنصالي 

وصالح الدين اقاحة تناكرا حمل 1 
القني0رة - 14111 القني0رة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65917

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CASH’S HERE
تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحوال.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع حممد الخاحس حممد حنصالي 
 1 تناكرا حمل  اقاحة  الدين  وصالح 
القني0رة - 14111 القني0رة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيدة حريم هاني : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هاني  حريم  السيدة 
بئر الراحي الشرقية   159 9 رقم  زنقة 

14111 القني0رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  هاني  حريم  السيدة 
بئر الراحي الشرقية   159 9 رقم  زنقة 

14111 القني0رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 17 يوليو 

2122 تمت رقم 91933.

386I

حاتريس وان كونسلتين

CASA NOMAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

حاتريس وان كونسلتين
شارع عالل الفا�ضي حجمع الحابوس 

2 عمارة أ شقة 21 حراكش ، 
41111، حراكش املغرب

CASA NOMAD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�ضي حجمع الحبوس 

2 عمارة أ الشقة 21 - حراكش - 
41111 حراكش املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.125317

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

2122 تم تمويل  27 يونيو  املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حجمع  الفا�ضي  عالل  »شارع  حن 

 -  21 الشقة  أ  عمارة   2 الحبوس 

املغرب»  حراكش   41111  - حراكش 

إلى »دار الجنان حراكش املدينة قاعة 

بناصر  بناهيض درب سيدي احمد 
رقم 6 - 41111 حراكش املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7974.

387I

MISAGROUP

PRESENT TRAVEL MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PRESENT TRAVEL MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 اللة 

الياقوت تقاطع حص0فى املعاني 

ال0ابق الثاني رقم 66 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.418961

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت   2122 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شاكير  العبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية حن أصل   36.111

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   91.111

يونيو   28 بتاريخ  شاكير  ابراهيم 

.2122

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832254.

388I

FIDUNION-MAROC

LA CAVE NATURE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LA CAVE NATURE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 211, 

زنقة حص0فى املعاني, حكتب رقم 
19, ال0ابق الرابع - 21211 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551811

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAVE NATURE
استيراد,   : بإيجاز  غرض الشركة 
تصدير, شراء وبيع النبيذ واملشروبات 

الكمولية.
 ,211  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة حص0فى املعاني, حكتب رقم 19, 
ال0ابق الرابع - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : كينا  فريديريك  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

كينا عنوانه)ا(  فريديريك  السيد 
تجزئة  الوليد  ابن  زنقة   21 فيال 
هرهورة   21111 فيل  جاي  خالص 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
كينا عنوانه)ا(  فريديريك  السيد 
تجزئة  الوليد  ابن  زنقة   21 فيال 
هرهورة   21111 فيل  جاي  خالص 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832347.
389I

MEH EXPERTISE

 SOCIÉTÉ PARA EL
OUARRAK

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املح0ة شقة رقم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 25123، خريبكة 

املغرب
 SOCIÉTÉ PARA EL OUARRAK

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 643 بلوك 
6 زنقة دحشق حي الرياض - 25111 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7717

 18 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ PARA EL OUARRAK
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حستمضرات  ال0بية،  املعدات 
وحنتجات  وحستلزحاتها  التجميل 

وحستلزحات النظافة الشخصية.
 643  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرياض  حي  دحشق  زنقة   6 بلوك 

25111 خريبكة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد الوراق طه : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد الوراق طه عنوانه)ا( 115 

زنقة السد 25351 وادي ز2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد الوراق طه عنوانه)ا( 115 

زنقة السد 25351 وادي ز2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تمت رقم 345.
391I

FLASH ECONOMIE

CHR’PRO
إعالن حتعدد القرارات

CHR’PRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسمالها : 111.111 درهم
حقرها االجتماعي : الدار البيضاء 11 

زنقة حممد بلول
رقم التقييد في السجل التجاري : 

213785
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ بتاريخ 21 أبريل 2122 تمت :
حصة   21 -املوافقة على التبرع بـ 

بين اإلخوة ؛
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بمبلغ  املال  رأس  رفع   -
411.111.11 درهم لتصبح بذلك حن 
100،000.00 درهم إلى 500،000.00 

درهم بتضمين األرباح املحتجزة ؛
-ت0وير الغرض املؤس�ضي للشركة 
وتعديل املادة رقم 3 ، املتعلقة بغرض 

الشركة ؛
 ، التجارة بأي شكل حن األشكال 
الشراء ، االستيراد ، تصدير أو بيع أو 

تأجير :
-املواد واملعدات للم0ابخ الكبيرة 
، غرفة غسيل  ، حغسلة  وامل0اعم   ،
، غرفة فندق ، حقهى ، جزار واملخابز 

واملعجنات واألجهزة املنزلية ؛
واألشياء  واللواز2  واملواد  -األثاث 
واإلدارات  املجتمعات  للمفروشات 
كذلك  واملقاهي  وامل0اعم  والفنادق 

عناصر املالبس املهنية
عن  الكشف  وأنظمة  حعدات   -

الحرائق والوقاية حنها
6 و7 حن النظا2  تعديل الفصول 

األسا�ضي للشركة
تمديث النظا2 األسا�ضي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 825429.
391I

FLASH ECONOMIE

CLINIQUE LES OLIVIERS 
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

CLINIQUE LES OLIVIERS 
 شركة حساهمة – حبلغ رأسمالها 

19.989.311
حقرها االجتماعي :113 حي لكنانيت 

)Legnanet( س0ات
 رقم التقييد في السجل التجاري 

5519
 بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 21 حاي 2122 تقرر حا يلي : 
تم  الشركة،  خسائر  بسبب   -  
بمبلغ  الشركة  حال  رأس  تخفيض 
لتخفيضه  درهم(   14.898.311(
بذلك حن حبلغ )19.898.311 درهم( 
إلى حبلغ )5.111.111 درهم( ، وذلك 

بتخفيض عدد أسهم الشركة.

التخفيض  تأثير  خالل  حن  أنه   -

قد أنشئت  املذكور على رأس املال، 

حقسما   ، درهم(   5.111.111( بمبلغ 

إلى 51.111 سهم

للسهم،  درهم   111 بقيمة 

حدفوعة بالكاحل 
- تعديل املادتين 6 و7 حن القانون 

األسا�ضي للشركة.

بممكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 االبتدائية بمدينة س0ات بتاريخ 

يوليو 2122 تمت رقم 674/22 

393I

FLASH ECONOMIE

STE YOUSFI BETON
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STE YOUSFI BETON شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي البراهمة 

عاحر الجنوبية رقم 1 - 11111 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36263

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUSFI BETON

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - البضائع لآلخرين-تاجر حواد البناء 

أعمال حتنوعة..
البراهمة   : عنوان املقر االجتماعي 
11111 سال   -  1 عاحر الجنوبية رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 : اليوسفي  العزيز  عبد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
اليوسفي  العزيز  عبد  السيد 
الجنوبية  عاحر  البراهمة  عنوانه)ا( 

11111 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
اليوسفي  العزيز  عبد  السيد 
الجنوبية  عاحر  البراهمة  عنوانه)ا( 

11111 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تمت رقم 39275.
394I

INTERFASHION SA

INTER-FASHION SA
شركة املساهمة

حل شركة

INTERFASHION SA
 LOT ADARISSA 2 IMMO C APP

14 ، 30000، FES MAROC
INTER-FASHION SA شركة 
املساهمة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
االدارسة 2 العمارة س الشقة 14 - 

31111 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36937

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 ديسمبر 2112 تقرر حل 
 INTER-FASHION شركة املساهمة 

درهم   351.111 رأسمالها  حبلغ   SA
اقاحة  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 -  14 العمارة س الشقة   2 االدارسة 
31111 فاس املغرب نتيجة ل : عد2 

وجود انش0ة تجارية.
اقاحة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 -  14 العمارة س الشقة   2 االدارسة 

31111 فاس املغرب. 
و عين :

كورنيليس فان تيفالن  السيد)ة( 
زيوريخ   8121 سويسرا  وعنوانه)ا( 

سويسرا كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
 811 الشارع   : بالتصفية  املتعلقة 
سيدي  الصناعي  الحي   82 تجزئة 

ابراهيم فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2113 تمت رقم 391.
395I

MEH EXPERTISE

PRE GLOBALSERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MEH EXPERTISE
48 زنقة املح0ة شقة رقم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 25123، خريبكة 

املغرب
PRE GLOBALSERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 113 
تقاطع شارع حراكش وزنقة تادلة 

ال0ابق الرابع شقة رقم 11 - 25111 
خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5465

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عتمان كرحاح  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
يوسف هاري بتاريخ 12 يونيو 2122.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تمت رقم 346.

396I

DODOS ROUTE

DODOS ROUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

دودوس روت
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وعنوان حقرها اإلجتماعي : حي 
طارق، زنقة 43، رقم 8، سيدي 

البرنو�ضي، 21611، الدارالبيضاء، 
املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
االقتضاء بمختصر تسميتها : دودوس 

روت
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العا2 الدولي للبضائع واألشخاص
عنوان املقر االجتماعي : حي طارق، 
8، سيدي البرنو�ضي،  رقم   ،43 زنقة 

21611، الدارالبيضاء، املغرب
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي
 511  : السيد طاوش حممد أحين 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء
أحين،  حممد  طاوش  السيد 
عنوانه رقم 13 ، حمر بوجون فيليي ، 
عين السبع ، 21491 ، الدار البيضاء 

، املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

أحين،  حممد  طاوش  السيد 
عنوانه رقم 13 ، حمر بوجون فيليي ، 
عين السبع ، 21491 ، الدار البيضاء 

، املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 23511.
397I

MD SMILE

MD SMILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 2 د 
سمايل

وعنوان حقرها االجتماعي : حي 
طارق، زنقة 43، رقم 8، سيدي 

البرنو�ضي، 21611، الدارالبيضاء، 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549771

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل   -

املسؤولية املحدودة
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية   -
د   2  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

سمايل
تسويق   : - غرض الشركة بإيجاز 
أي  حمارسة  األسنان.  حنتجات طب 
ترتبط  ؛  خدحات استيراد أو تصدير 
بشكل حباشر أو غير حباشر بمنتجات 

طب األسنان.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان   -
سيدي   ،8 رقم   ،43 زنقة  طارق، 
الدارالبيضاء،   ،21611 البرنو�ضي، 

املغرب
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 51.111  : - حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

- السيدة بارود ضحى : 251 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة

 251  : السيدة بوطلحة املهدي   -  
حصة بقيمة 111 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانها  ضحى،  بارود  -السيدة   
رقم 45 ، تجزئة كماليا ، عين السبع ، 

21491 ، الدار البيضاء ، املغرب 
 - السيد بوطلحة املهدي ، عنوانه 
 ، حجموعة ب   ،  87 زنقة   ،  42 رقم 
 ، البيضاء  الدار   ،  21211  ، األلفة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانها  بارود ضحى،  السيدة   -  
رقم 45 ، تجزئة كماليا ، عين السبع 

، 21491 ، الدار البيضاء ، املغرب .
 - السيد بوطلحة املهدي ، عنوانه 
 ، حجموعة ب   ،  87 زنقة   ،  42 رقم 
 ، البيضاء  الدار   ،  21211  ، األلفة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 24111
398I

CORPORATE AUDIT GROUP

 ATLANTIC EDUCATION
 BOUSKOURA GROUPE

PRIVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املوحن، ال0ابق 
الخاحس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc
 ATLANTIC EDUCATION

 BOUSKOURA GROUPE PRIVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 67، زنقة 
عزيز بالل، ال0ابق الثاني، رقم 3، 

املعاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549157

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ATLANTIC EDUCATION  :

. BOUSKOURA GROUPE PRIVE

غرض الشركة بإيجاز : - 

التدريس، حدرسة خاصة

التدريب  إجراءات  جميع   -

املنهي األولية واملستمرة

.
عنوان املقر االجتماعي : 67، زنقة 
 ،3 رقم  الثاني،  ال0ابق  بالل،  عزيز 

البيضاء  الدار   21111  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 ATLANTIC الشركة 

 EDUCATION GROUPE PRIVE

درهم   111 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 ATLANTIC الشركة 

 EDUCATION GROUPE PRIVE
بالل،  عزيز  زنقة   ،67 عنوانه)ا( 
املعاريف   ،3 رقم  الثاني،  ال0ابق 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
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النابغة  الدين  صالح  السيد 
دار  تجزئة النورس،   337 عنوانه)ا( 

بوعزة 21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831571.
399I

السالوي حسن

LES PROPRIETES S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذ السالوي حسن
115شارع 2 حارس الدار البيضاء، 

2111، الدار البيضاء املغلرب
 LES PROPRIETES SAOUDI 
S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي : زنقة 
سوحية إقاحة شهرزاد 3 و4 رقم 

-21حوريش-الدار البيضاء، 21381 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
832113

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROPRIETES SAOUDI S.A.R.L
 Activités : غرض الشركة بإيجاز
 des marchands de biens

.Immobilier
 Rue des : عنوان املقر االجتماعي
écoles n°111 quartier Berger-

 21381 الدار البيضاء   Casablanca
الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  حبلغ 
211.111,11 درهم، حقسم كالتالي :

 : سعودي  القادر  عبد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.225

للحصة .
السيد عمر سعودي : 115 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 117,51  : السيدة حريم سعودي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 115  : السيد كريم بدر سعودي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة حسناء سعودي : 117,51 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة أسماء سعودي : 117,51 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
الرفيع  عبد  حممد  السيدة 
 111 بقيمة  حصة   115  : سعودي 

درهم للحصة .
السيدة بشرى سعودي : 117,51 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
سعودي  القادر  عبد  السيد 
البيضاء-طريق حكة  الدار  عنوانه)ا( 
الدار   21151  171 رقم  كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  سعودي  عمر  السيد 
برييرس  درب   211 البيضاء  الدار 
سنو�ضي  إقاحة   8 شقة   3 ال0ابق 
البيضاء  الدار   21381 حعاريف 

املغرب.
السيدة حريم سعودي عنوانه)ا( 
 173 طريق حكة رقم  الدار البيضاء- 
البيضاء  الدار   21151 كاليفورنيا 

املغرب.
سعودي  بدر  كريم  السيد 
البيضاء-طريق حكة  الدار  عنوانه)ا( 
الدار   21151  171 رقم  كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.
سعودي  حسناء  السيدة 
البيضاء-طريق حكة  الدار  عنوانه)ا( 
الدار   21151  171 رقم  كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.
السيدة أسماء سعودي عنوانه)ا( 
الدار البيضاء-طريق حكة كاليفورنيا 
البيضاء  الدار   21151  171 رقم 

املغرب.

السيد حممد عبد الرفيع سعودي 
البيضاء-طريق حكة  الدار  عنوانه)ا( 
الدار   21151  171 رقم  كاليفورنيا 

البيضاء املغرب.
السيدة بشرى سعودي عنوانه)ا( 
الدار البيضاء-طريق حكة كاليفورنيا 
البيضاء  الدار   21151  171 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
سعودي  القادر  عبد  السيد 
البيضاء-طريق حكة  الدار  عنوانه)ا( 
الدار   21151  171 رقم  كاليفورنيا 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 551561.
411I

segex

SBCASH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
SBCASH شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم 34 الزنقة 11 بالد 

بنزكري حي املصلى خارج باب فتوح - 
31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71845

 27 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2121 ديسمبر 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SBCASH
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تمويل االحوال وحكتبة.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بالد   11 الزنقة   34 رقم  التجاري 
 - بنزكري حي املصلى خارج باب فتوح 

31111 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد سعد ابن الفقير 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد سعد ابن الفقير عنوانه)ا( 
ثغات  الحديقة  حي  س  ز   /  358

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد سعد ابن الفقير عنوانه)ا( 
 31111 الحديقة  حي  س  ز   /  358

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 13 يناير 2122 

تمت رقم 168.

411I

sabahinfo

شركة فالح ميطال
إعالن حتعدد القرارات

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شركة فالح حي0ال »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 249 
تجزئة القدس - - قلعة السراغنة 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.879
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بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
إلى  الشركة  رأسمال  رفع   : حايلي 
 11111 إلى  حقسمة   1111.111,11
للحصة  درهم   111 بقيمة  حصة 
رضوان  الفالحي  ل  حصة   5111
و5111 حصة ل بلبولة عبد الهادي 

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
العمليات  حقاول  نشاط  إضافة   :

التجارية وإدارة الخدحات
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم البند رقم 3 : الذي ينص 
رفع رأسمال الشركة إلى   : على حايلي 
 11111 إلى  حقسمة   1111.111,11
للحصة  درهم   111 بقيمة  حصة 
رضوان  الفالحي  ل  حصة   5111

و5111 حصة ل بلبولة عبد الهادي
بند رقم البند رقم 4 : الذي ينص 
حقاول  نشاط  إضافة   : حايلي  على 

العمليات التجارية وإدارة الخدحات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 19 

حاي 2122 تمت رقم 216/2122.
412I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

BAKHOUCH CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع حممد الخاحس رقم 14 

ال0ابق االول الشقة 2 قصبة تادلة 
، 23354، قصبة تادلة املغرب

BAKHOUCH CAR شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
التلتاوية 6 رقم 1259 ال0ابق 
السفلي - 23351 قصبة تادلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2179

 19 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 حارس 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAKHOUCH CAR

 LOUEUR : غرض الشركة بإيجاز

.DE VEHICULES AUTOMOBILES

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التلتاوية 6 رقم 1259 ال0ابق السفلي 

- 23351 قصبة تادلة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 5.111  : السيد ايت بخوش عزيز 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد ايت بخوش عزيز عنوانه)ا( 

تجزئة التلتاوية 6 رقم 1259 23351 

قصبة تادلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حسن  سريتي  السيد 

حي الحرية بلوك 6 رقم 481 23351 

قصبة تادلة املغرب

الواحد  عبد  البوعزوي  السيد 

عنوانه)ا( اوالد بوعزة اوالد بورحمون 

النمة  اوالد  السبت  سوق   23551

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

أبريل 2122 تمت رقم 65.

413I

املركز الجهوي لالستتمار لجهة بني حالل خنيفرة - 

حلحقة خنيفرة

 SOCITE FELLAHI PIPINIERE
KAHF NSOUR

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستتمار لجهة بني 
حالل خنيفرة - حلحقة خنيفرة

حقر حلحقة غرفة بني حالل -خنيفرة 
بخنيفرة الحي االداري - طريق تادلة، 

54111، خنيفرة املغرب
 SOCITE FELLAHI PIPINIERE
KAHF NSOUR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي العقار 
املسمى تاملضلت جماعة سيدي 

الحين كاف النسور خنيفرة 54111 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4253

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCITE FELLAHI PIPINIERE

. KAHF NSOUR
غرض الشركة بإيجاز : فالحة

استيراد وتصدير.
العقار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي  جماعة  تاملضلت  املسمى 
 54111 النسور خنيفرة  الحين كاف 

خنيفرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : فالحي  احمد  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فالحي  أحمد  السيد 
اقمة وليد شارع الوفاء طريق صفرو 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  فالحي  احمد  السيد 
اقمة وليد شارع الوفاء طريق صفرو 

31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   15 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2122 تمت رقم 111.
414I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

EDITION AL KHIYAM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 ال0ابق 
األول ت0وان ، 93111، ت0وان 

املغرب
EDITION AL KHIYAM شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي شارع 
املتنبي حي عين شوفو رقم 1 املضيق 

- 93211 املضيق املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21497

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 16 حاي 2122 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنش0ة 

الحالي :
العاحة  املكتبات  وصيانة  تهيئة 
املكتبات  وإدارة  تنظيم   ، والخاصة 
واملؤسسات   ، والخاصة  العاحة 
 ، الكتب  بائع   ، الناشر   ، املماثلة 
املكتبية  املعدات  وبيع   ، املكتبات 

واللواز2 املدرسية..
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   18 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1347.

415I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

بريسينغ دارنا
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

بريسينغ دارنا شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 58 
اليانس دارنا شوي0ر سيدي عبد 

هللا غيات ايت اورير الحوز - 41111 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121163

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 شتنبر   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بريسينغ دارنا .
غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس وكيها بالوسائل امليكانيكية .
 58 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
عبد  سيدي  شوي0ر  دارنا  اليانس 
هللا غيات ايت اورير الحوز - 41111 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

111 حصة   : السيدة حياة ساعة 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة حياة ساعة عنوانه)ا( 18 
حراكش  حبروكة  د27  النجد  اقاحة 

41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة حياة ساعة عنوانه)ا( 18 
حراكش  حبروكة  د27  النجد  اقاحة 

41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2121 تمت رقم 129318.
416I

CABINET CADRE CONSEIL

 DOMAINE EQUIPEMENT
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 DOMAINE EQUIPEMENT SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 

اكنيون تنغير - 45811 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3931

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   19
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DOMAINE EQUIPEMENT SARL

.AU
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نظا2 الري بالتنقيط.
االشغال املختلفة او البناء.

حركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اكنيون تنغير - 45811 تنغير املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : الجابري  حممد  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حممد الجابري عنوانه)ا( 
45811 تنغير  تولوالت اكنيون تنغير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد الجابري عنوانه)ا( 
45811 تنغير  تولوالت اكنيون تنغير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2122 تمت رقم 263.

417I

JIYAR JAOUAD

 GROUPEMENT AGRO-
NEJJARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

 GROUPEMENT AGRO- NEJJARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حبنى يقع 
في دوار نجاجرا زكزل بركان - 63323 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8637

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GROUPEMENT AGRO- NEJJARI
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

األرا�ضي الزراعية.
تربية الحيوانات آليفة.

عنوان املقر االجتماعي : حبنى يقع 
في دوار نجاجرا زكزل بركان - 63323 

بركان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد نجاري يوسف : 334 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد لعرج بولنوار : 333 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 333  : السيد عزازي عبد املجيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  نجاري  السيد 
سيدي  االحل  حي  املحمدية  12زنقة 
سليمان بركان 63311 بركان املغرب.

السيد لعرج بولنوار عنوانه)ا( 18 
زنقة واملاس حي املسيرة بركان 63311 

بركان املغرب.
املجيد  عبد  عزازي  السيد 
شارع عالل الفا�ضي حي   4 عنوانه)ا( 

املسيرة بركان 63311 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  يوسف  نجاري  السيد 
سيدي  االحل  حي  املحمدية  12زنقة 
سليمان بركان 63311 بركان املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 414/2122.

418I

حستاحنة شاحة

MFMG TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

حستاحنة شاحة
شارع املسيرة رقم 142 ال0ابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
ال0ابق االول الناظور، 62111، 

الناظور املغرب
MFMG TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن 1 رقم 246 بلوك السكوري 

رقم 12 ال0ابق االول الناظور - 
62111 الناظور املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21387
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2121 ديسمبر   21 في  املؤرخ 
تعيين حسير جديد للشركة السيد)ة( 

روكبان احبارك كمسير وحيد
تبعا إلقالة حسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   12 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2122 تمت رقم 715.

419I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

FECHBIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 حكناس ، 51111، 
حكناس املغرب

FECHBIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي املركب 
التجاري بلوك 2 حمل رقم 88 - 
51353 حوالي ادريس زرهون 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28139

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2121 ديسمبر   31 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 111.111 رأسمالها  حبلغ   FECHBIL
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
رقم  حمل   2 بلوك  التجاري  املركب 
حوالي ادريس زرهون   51353  -  88
: -حل الشركة قبل  املغرب نتيجة ل 

األوان.
املركب  التصفية ب  و حدد حقر 
 -  88 رقم  حمل   2 بلوك  التجاري 
51353 حوالي ادريس زرهون املغرب. 

و عين :
هللا  عبد  الشبيهي  السيد)ة( 
شقوف  فدان   81 رقم  وعنوانه)ا( 
ادريس  حوالي   51353 الرجل  عين 
زرهون املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 537.

411I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE( شركة سيرفيس أوطو شكير
 SERVICE AUTO CHAKIR

)SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 STE( شركة سيرفيس أوطو شكير
 SERVICE AUTO CHAKIR SARL
AU( شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي املحل 

كائن برقم 15 تجزئة البركة بوفكران 
حكناس - 51111 حكناس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55245
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تغيير  تم   2122 حاي   19 في  املؤرخ 
نشاط الشركة حن »- بيع ق0ع غيار 

حستعملة 
- حيكانيكي حخصص

- كهرباء)حقاول تركيب( يعمل بها 
أقل حن عشرة أشخاص.» إلى »- تاجر 
غيار  ق0ع  أو  سيارات  اكسسوارات 

جديدة , ب0اريات, زيوت وغيرها(
- حيكانيكي, كهربائي )حصلح(

- بيع االطارات 
- ترحيم السيارات )حقاول(».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2551.

411I

segex

BA IH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
BA IH INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر 

رقم 19,18,17,16 بال0ابق األر�ضي 
تجزئة النخيل واد السمن فاس - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73153

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 BA IH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز : حفهى.

عنوان املقر االجتماعي : حتجر رقم 

19,18,17,16 بال0ابق األر�ضي تجزئة 

 31111  - السمن فاس  النخيل واد 

فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : حشرير  احسان  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 511  : حسفر  الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

احسان حشرير عنوانه)ا(  السيد 

االحان  اقاحة  البرودي  ساحي  شارع 

شقة 1 2 ج 31111 فاس املغرب.

السيد بدر الدين حسفر عنوانه)ا( 

زنقة االهرا2 شارع شالة   4 فيال رقم 

طريق ايموزار 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد احين ابن املليح عنوانه)ا( 

9 طريق  2 املدخل  تجزئة البرج شقة 

عين الشقف 31111 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 2881.

412I
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AUDEXO CONSEIL 

 OBJECTIF REAL ESTATE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL
261 شارع عبد املوحن إقاحة أحل 
الدار   ،21142  ،  2 رقم   1 ال0ابق 

البيضاء املغرب
 OBJECTIF REAL ESTATE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 26 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
طابق   3 شارع حرس السل0ان شقة 

1 - 21116 الدار البيضاء املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

495115
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OBJECTIF REAL ESTATE SARL
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  1 طابق   3 شقة  السل0ان  حرس 

21116 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حميدون عبد املوحن : 751 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة.
 251  : بنجلون  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
املوحن  عبد  حميدون  السيد 
الحي   I4 تجزئة الخير   149 عنوانه)ا( 
الحمراء  الساقية  شارع  الصناعي 
الدار   27182 نواصر  صالح  أوالد 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  بنجلون  سناء  السيدة 
حي االحل 2 زنقة 46 رقم 33 21611 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
املوحن  عبد  حميدون  السيد 
الحي   I4 تجزئة الخير   149 عنوانه)ا( 
الحمراء  الساقية  شارع  الصناعي 
الدار   27182 نواصر  صالح  أوالد 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2121 تمت رقم 11541.
413I

segex

DF-COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
DF-COSMETIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 31 ه 

ق0عة رياض الياسمين طريق عين 
الشقف فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73223

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
DF-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSMETIQUE
بيع حواد   : غرض الشركة بإيجاز 

التجميل بتقسيط.
ه   31  : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  طريق  الياسمين  رياض  ق0عة 
الشقف فاس - 31111 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

السيدة فدوى بديدة : 311 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

711 حصة   : السيد ادريس قمية 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بديدة  فدوى  السيدة 
تجزئة رياض الياسمين ه طريق   31

عين الشقف 31111 فاس املغرب.
السيد ادريس قمية عنوانه)ا( 31 
تجزئة رياض الياسمين ه طريق عين 

الشقف 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد ادريس قمية عنوانه)ا( 31 
تجزئة رياض الياسمين ه طريق عين 

الشقف 31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 2971.
414I

JIYAR JAOUAD

I3MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
I3MAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة تقع 
في ال0ابق األول رقم 86 زنقة سيدي 

أحمد أبركان حي داخلة بركان - 
63311 بركان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3579
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عاشور زروالي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   151
1.111 حصة لفائدة السيد )ة( رابح 

جيار بتاريخ 19 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   26 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 417/2122.
415I

JIYAR JAOUAD

IMAR BERKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
IMAR BERKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة تقع 
في ال0ابق األول رقم 86 زنقة سيدي 

أحمد أبركان حي داخلة بركان - 
63311 بركان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3491
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عاشور زروالي  )ة(  تفويت السيد 
 211 حصة اجتماعية حن أصل   51
رابح جيار  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 19 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   25 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 416/2122.
416I

Hanane Youssef

ديجيطال أسيتس ب س
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Hanane Youssef
3 زنقة طان، ال0ابق 2، املكتب 
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23، الدار البيضاء ، 21131، 
Casablanca Maroc

ديجي0ال أسيتس ب س شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي اإلجتماعي 

زنقة سمية، إقاحة شهرزاد 3، 
ال0ابق 5، الرقم 22، الدار البيضاء 

- 21341 الدار البيضاء املغرب - 
21341 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549349

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ديجي0ال أسيتس ب س.
أنش0ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
براحج  رخص  وبيع  بت0وير  حتعلقة 

حعلوحاتية للت0ويرالرقمي.
عنوان املقر االجتماعي : اإلجتماعي 
زنقة سمية، إقاحة شهرزاد 3، ال0ابق 
5، الرقم 22، الدار البيضاء - 21341 
الدار البيضاء املغرب - 21341 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 : السقاط  طارق  حممد  السيد 
111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السقاط  طارق  حممد  السيد 
عنوانه)ا( 4 حكرر، زنقة لي كونياسيي، 
 21311 الدار البيضاء  عين الذئاب، 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السقاط  طارق  حممد  السيد 

عنوانه)ا( 4 حكرر، زنقة لي كونياسيي، 

 21311 الدار البيضاء  عين الذئاب، 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.

417I

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. ذات الشريك 

الوحيد

MANABIE DAY 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. 

ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي ال0ابق االول بني 

حالل 21 شارع املتنبي ال0تبق االول 

بني حالل، 23111، بني حالل املغرب

 MANABIE DAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد الخاحس اقاحة حروان - 

23111 بني حالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2123

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم   2122 يونيو   17 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«434.111 درهم» أي حن »211.111 

عن  درهم»   634.111« إلى  درهم» 

إدحاج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني حالل بتاريخ 17 يوليو 

2122 تمت رقم 644.

418I

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. ذات الشريك 

الوحيد

IMAG MED BENI MELLAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي ال0ابق االول بني 
حالل 21 شارع املتنبي ال0تبق االول 
بني حالل، 23111، بني حالل املغرب

 IMAG MED BENI MELLAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثا ني عمارة 385 ال0ابق 
السفلي بني حالل - 23111 بني حالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12887

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 IMAG  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MED BENI MELLAL
طبيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفمص باألشعة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق   385 ني عمارة  الثا  الحسن 
23111 بني حالل   - السفلي بني حالل 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
: شقرون  ابن  حممد   السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

شقرون  ابن  حممد  السيد 

تجزئة   2 الشمس  تجزئة  عنوانه)ا( 

املهدي 23111 بني حالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

شقرون  ابن  حممد  السيد 

تجزئة   2 الشمس  تجزئة  عنوانه)ا( 

املهدي 23111 بني حالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني حالل بتاريخ 14 يوليو 

2122 تمت رقم 629.

419I

LIVRAILY

LIVRAILY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIVRAILY

زنقة رقم 29 عمر ابن عاص ال0ابق 

3 رقم 26 ، 91111، طنجة املغرب

LIVRAILY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 29 عمر 

ابن عاص ال0ابق 3 رقم 26 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

128781

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIVRAILY

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري والبريد السريع الوطني والدولي 

للبضائع.
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عمر   29  : عنوان املقر االجتماعي 
ابن عاص ال0ابق 3 رقم 26 - 91111 

طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
21 حصة   : السيدة هزيل سكينة 

بقيمة 1.111 درهم للحصة .
 81  : ياسين  هللا  حبيب  السيد 
حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سكينة  هزيل  السيدة 
حي حبروك الزنقة 17 رقم 13 91111 

طنجة املغرب.
السيد حبيب هللا ياسين عنوانه)ا( 
حي حبروك الزنقة 17 رقم 13 91111 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حبيب هللا ياسين عنوانه)ا( 
حي حبروك الزنقة 17 رقم 13 91111 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255431.
421I

IAS CONSULTING

CR FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
CR FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 265 

شارع الزرق0وني ال0ابق 9 رقم 92 
الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549719

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 CR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOOD
أنش0ة   •  : غرض الشركة بإيجاز 

امل0اعم
• تقديم الوجبات بسعر ثابت

وامل0اعم  الخفيفة  الوجبات   •
والقهوة

جميع  وتوزيع  وبيع  شراء   •
األولية  واملواد  الغذائية  املنتجات 

الخاصة باإل0عا2
جميع  وبيع  وحيازة  استغالل   •
االختراع  وبراءات  العمليات 
التجارية  والعاملات  والتراخيص 
امل0ابخ  وحعدات  أدوات  وجميع 

وامل0اعم..
 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92 رقم   9 شارع الزرق0وني ال0ابق 
21111 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   511  : السيد حممد رياح 

بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   511  : بادة  علي  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
بقيمة   511  : السيد حممد رياح 

111 درهم.
السيد علي بادة : 511 بقيمة 111 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 16 السيد حممد رياح عنوانه)ا( 
بيتش  سندباد  اقاحة  زحور  ا  طريق 
الدارالبيضاء   21371 رسورانفا 

املغرب..

 22 عنوانه)ا(  بادة  علي  السيد 
حسان   11 شقة  االدارسة  شارع 

الرباط 21271 الرباط املغرب. .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 16 السيد حممد رياح عنوانه)ا( 
بيتش  سندباد  اقاحة  زحور  ا  طريق 
الدارالبيضاء   21371 رسورانفا 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 23953.

421I

CECOGEL / SARL

E-48
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
E-48 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي وجدة، 
رقم 36 شارع الزالقة - 61111 

وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35177

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تقرر حل  17 فبراير  املؤرخ في 
 E-48 شركة ذات املسؤولية املحدودة
حبلغ رأسمالها 51.111 درهم وعنوان 
 36 رقم  وجدة،  اإلجتماعي  حقرها 
شارع الزالقة - 61111 وجدة املغرب 

نتيجة ل : عد2 استمرارية املشروع.
التصفية ب وجدة،  و حدد حقر 
رقم 36 شارغ الزالقة - 61111 وجدة 

املغرب. 
و عين :

حنير نشاط وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
 61111 السبتي  ال0اهر  زنقة   16

وجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 2134.

422I

International Juris Consulting

Cigarette Hercule
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
Cigarette Hercule شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
إبراهيم روداني، شارع ال سينا، 
إقاحة بيتهوفن 2 رقم 82 ، حركز 

حربح لألعمال 91111 طنجة اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128969

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Cigarette Hercule
األنش0ة   : غرض الشركة بإيجاز 

التفاعلية والترفيهية.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سينا،  ال  شارع  روداني،  إبراهيم 
حركز   ،  82 رقم   2 بيتهوفن  إقاحة 
حربح لألعمال 91111 طنجة اململكة 

املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 Tanger Power Ltd : الشركة 
951 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 
51 حصة   : السيد إبراهيم أحوزو 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 Tanger Power Ltd الشركة 
ال0ابق   ، كاراليل  حنزل  عنوانه)ا( 
طريق   235-237  ، السفلي  األر�ضي 
لندن   SW1V 1EJ فوكسهول بريدج 

إنجلترا.
عنوانه)ا(  أحوزو  إبراهيم  السيد 
بروكسل   1111  6 برا  أربعة  شارع 

بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الجراري  هللا  عبد  هشا2  السيد 
عنوانه)ا( شارع االحا2 حسلم رقم 53 

91111 طنجة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255627.
423I

ste mifi

TODO TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
TODO TRAVAUX DIVERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 11 
شارع عقبات الرياض - 51111 

حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56751
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 TODO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRAVAUX DIVERS

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة في االبناء.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 51111  - شارع عقبات الرياض   11

حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد اشرف الحاج بنعلي : 341 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة صفاء الحاج بنعلي : 331 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد عماد النكادي : 331 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

بنعلي  الحاج  اشرف  السيد 

عقبات  شارع   11 رقم  عنوانه)ا( 

الرياض 51111 حكناس املغرب.

بنعلي  الحاج  صفاء  السيدة 

زنقة افني الراحة   64 رقم  عنوانه)ا( 

شقة 1 فاس 51111 حكناس املغرب.

عنوانه)ا(  النكادي  عماد  السيد 

 1 شقة  الراحة  افني  زنقة   64 رقم 

فاس 51111 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

بنعلي  الحاج  اشرف  السيد 

عقبات  شارع   11 رقم  عنوانه)ا( 

الرياض 51111 حكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2696.

424I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

ISTA LAZARET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*
‘*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc

ISTA LAZARET شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 144 

تجزئة بنعمر د2 وجدة - 61111 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39515

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ISTA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAZARET
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 144  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 61111  - وجدة  د2  بنعمر  تجزئة 

وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حمسن  حزوري  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حزوري حمسن عنوانه)ا( 
 61 دجلة  ساحة   1 النجد  تجزئة 
وجدة   61111 وجدة  يميى  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيد حزوري حمسن عنوانه)ا( 
 61 دجلة  ساحة   1 النجد  تجزئة 
وجدة   61111 وجدة  يميى  سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 851.

425I

Cabinet KAWTAR SEBARI

GLOBAL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Cabinet KAWTAR SEBARI
شارع يوسف بن تاشفين ، إقاحة 
الشهباء ,ال0ابق الرابع, رقم 217 - 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
GLOBAL CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : تجزئة 

أحل 2 ، 32 طريق ت0وان ، طنجة - 
91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.71111
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2119 أبريل   31 املؤرخ في 
شركة   GLOBAL CONSULTING
حبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
 ،  2 أحل  تجزئة  اإلجتماعي  حقرها 
 91111  - طنجة   ، طريق ت0وان   32
حسبق  لحل  نتيجة  املغرب  طنجة 

للشركة.
و عين :

السيد)ة( إكرا2 سعيد وعنوانه)ا( 
تجزئة أحل 2 شارع الشهيد حوح حاج 
طنجة املغرب   91111  32 علي رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
وفي تجزئة   2121 ديسمبر   31 بتاريخ 
 - ، طنجة  32 طريق ت0وان   ،  2 أحل 

91111 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

حارس   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 2624.

426I

LMT AUDITING

E-STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

E-STORE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقاحة شهرزاد3، ال0ابق5 

الرقم22, - 21111 الدار البيضاء، 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.431591

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يوليو   19 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 111.111 رأسمالها  حبلغ   E-STORE

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

ال0ابق5  شهرزاد3،  إقاحة  سمية، 

البيضاء،  الدار   21111  - الرقم22, 

ليس للشركة اي   : املغرب نتيجة ل 

نشاط.

زنقة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

ال0ابق5  شهرزاد3،  إقاحة  سمية، 

البيضاء  الدار   21111  - الرقم22, 

املغرب. 

و عين :

حصمودي  وسا2  السيد)ة( 

كولف  برستيجيا  اقاحة  وعنوانه)ا( 
سيتي عمارة 57B رقم 4 21111 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831413.
427I

LMT AUDITING

 OCEAN BLUE PLEASURE
CRAFTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

 OCEAN BLUE PLEASURE
CRAFTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 355 شارع 
حممد الخاحس ال0ابق 5 رقم 62 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551111
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OCEAN BLUE PLEASURE

.CRAFTS
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصيد  الترفيه  قوارب  وتسويق 

واالكسيسوارات البمرية.
 355  : االجتماعي  املقر  عنوان 
5 رقم  شارع حممد الخاحس ال0ابق 

62 - 21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
811 حصة   : السيد عماد خليفة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 السيدة سهير تركي زوجة خليفة :

211 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خليفة  عماد  السيد 

تونس 1111 تونس العاصمة تونس.

السيدة سهير تركي زوجة خليفة 

تونس   1111 تونس  عنوانه)ا( 

العاصمة تونس.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  خليفة  عماد  السيد 

تونس 1111 تونس العاصمة تونس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831464.

428I

LMT AUDITING

AGOTA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

AGOTA IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 زنقة 

ايت باها شارع حممد السادس - 

11111 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.134259

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 حاي   21 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  حبلغ   AGOTA IMMO

حقرها  وعنوان  درهم   15.111
شارع  باها  ايت  زنقة   1 اإلجتماعي 

الرباط   11111  - السادس  حممد 

ليس للشركة اي   : املغرب نتيجة ل 

نشاط.

زنقة   1 و حدد حقر التصفية ب 

 - السادس  حممد  شارع  باها  ايت 

11111 الرباط املغرب. 

و عين :

سليمان  بن  حممد  السيد)ة( 

شارع ابن ب0وطة اقاحة  وعنوانه)ا( 

املغرب  الرباط   1111 السلوى 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126517.

429I

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. ذات الشريك 

الوحيد

 PHARMACIE MOUSSAID

SANTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. 

ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي ال0ابق االول بني 
حالل 21 شارع املتنبي ال0تبق االول 

بني حالل، 23111، بني حالل املغرب

 PHARMACIE MOUSSAID

SANTE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حنزه 

االطلس 2 رقم 166 - 23111 بني 

حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12859

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   13

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 PHARMACIE MOUSSAID

.SANTE

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

حنزه   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بني   23111  -  166 رقم   2 االطلس 

حالل املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : حممد  حساعد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حممد  حساعد  السيد 

حي السال2 زنقة 6 الرقم 62 بني حالل 

23111 بني حالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حممد  حساعد  السيد 

حي السال2 زنقة 6 الرقم 62 بني حالل 

23111 بني حالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني حالل بتاريخ 23 يونيو 

2122 تمت رقم 611.

431I

ML EXPERTS

GTS MAROC SAS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

GTS MAROC SAS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حجمع 
النهضة 2 ، إدافي 2 ، 39 شارع حممد 
بلحسن الوزاني . - 11111 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161493

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   19
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 GTS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC SAS
غرض الشركة بإيجاز : - الدراسة 
والهندسة  والت0وير  والتصميم 
والبناء والتصنيع والتركيب والتكاحل 
والبيع  والتشغيل والتجديد والشراء 
والتبادل والتوريد والتأجير والصيانة 
واالختبار واإلصالح والتمكم في جميع 
املعدات واملكونات واألنظمة والبراحج 
املنتجات  لجميع   ، عا2  بشكل  و، 
أو  كهربائية  أو  رقمية  كانت  سواء 
للت0بيقات  حيكانيكية  أو  إلكترونية 
املدنية و/ أو العسكرية في املجاالت :

والفضاء  ال0يران  علم   -
والبصريات  والراديو  واإللكترونيات 
والحوسبة  الضوئية  واإللكترونيات 
واالتصاالت واملالحة وتمديد ال0يف 
وشبكات  ال0يف  في  والتمكم 
الراديوية  واالتصاالت  االتصاالت 
ال0اقة  وحصادر  القيادة  وأنظمة 
وحسرعات الجسيمات وحجز التذاكر 
وإدارة الدفع وإدارة حعلوحات النقل 
والتشوير واإلشراف على النقل البري 
، واالتصاالت في ق0اع النقل البري ، 
واألحن العالمي )تمديد املواقع وأحنها 
واإلشراف عليها ، وأحن البنى التمتية 
 ، املعلوحات  وأنظمة   ، واألشخاص 
 ، التشفير  وحماكاة   ، البيئي  واألحن 
وإدارة  حراقبة  ؛  السيبراني(  واألحن 

والدفاع  املرور  حركة  والجو  الفضاء 
الجوي. الرادارات وجميع أنواع أنظمة 
املضادة  والتدابير  الكشف  وأجهزة 

والتمكم والتوطين واملراقبة ؛
بما   ، الخدحات  جميع  توفير   -
والخبرة  واملشورة  التدريب  ذلك  في 
والدعم واملساعدة الفنية على وجه 
باألشياء  يتعلق  فيما   ، الخصوص 
نيابة عنها أو نيابة   ، املذكورة أعاله 

عن أطراف ثالثة ؛
أخذ  أو   ، شركات  أي  إنشاء   -
في   ، حصلحة بأي شكل حن األشكال 
أي شركات أو حؤسسات يكون غرضها 
الخاص  بالغرض  حتعلًقا  أو  حشابًها 

بالشركة ؛
جميع املعاحالت   ، وبشكل أعم   -
العقارية أو األوراق املالية أو املالية أو 
الصناعية أو التجارية التي قد تكون 
حرتب0ة بشكل حباشر أو غير حباشر 
بهذا الغرض املؤس�ضي أو بأي أغراض 

حماثلة أو ذات صلة أو حكملة.
حجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النهضة 2 ، إدافي 2 ، 39 شارع حممد 
الرباط   11111  -  . الوزاني  بلحسن 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

4.511.111 درهم، حقسم كالتالي :
 Centelec UK Limited الشركة 
درهم   111 بقيمة  حصة   : 45.000

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 Centelec UK Limited الشركة 
 ، ووتر  لونج  شارع   351 عنوانه)ا( 
 ، بيركشاير   ، ريدينج   ، بارك  جرين 
RG2 6GF ***** بيركشاير بري0انيا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

علج  هشا2  السيد  السيد 
22 ، ريس إنديجو  عنوانه)ا( فيال ب 
املنزه   ، السادس  حممد  شارع   12
تمارة   ***** تمارة   - الصخيرات   -

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126211.

431I

IBRA MANAGEMENT

STE BAIKO CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
STE BAIKO CAR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 
االداري زنقة 19 رقم 21 حكرر 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42249

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAIKO CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حكرر   21 رقم   19 زنقة  االداري 

العيون - 71111 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   14946

 1.111  : السيد حممد علي ديلل 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حممد علي ديلل عنوانه)ا( 
 3 الشقة   42 اقاحة السعادة عمارةة 
حراكش   41111 حراكش   3 ال0ابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  ديلل  الحسين  السيد 
الوحدة  حدينة  ف  بلوك   137 رقم 

العيون 71111 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1929/2122.

432I

KAMAR BENOUNA

AMB CARROSSERIE ش م م
إعالن حتعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
AMB CARROSSERIE ش 2 2 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 
كلم 11.411 طريق الرباط - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.265153

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 16 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
حايلي : قرر الجمع العا2 تمويل املقر 
طريق   11.411 كلم  حن  االجتماعي 
الرباط الى 71 حلتقى حممد الخاحس 

ال0ابق الثالث
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
تغيير نشاط الشركة الى السيارات   :
غيار  ق0ع  االكسسوارات  )تاجر 
الثاني  البند  تغيير  (حع  السيارات 

والرابع حن القوانين

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

1 :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831721.

433I

A. SAAIDI CONSULTANTS

NALINE FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

NALINE FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 

نورحاندي، 18، زنقة نورحاندي – 

املعاريف، حي راسين - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.491997

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( دجاد ال0اهري 

251 حصة اجتماعية حن أصل 511 

حصة لفائدة السيد )ة( فهـد ع0اف 

بتاريخ 16 يونيو 2122.

نبيل  نائل  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية حن   251 ال0اهري 

)ة(  حصة لفائدة السيد   511 أصل 

فهـد ع0اف بتاريخ 16 يونيو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831682.

434I

STE FIDUCONFIANCE

MAC MODE
إعالن حتعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
MAC MODE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : نجزئة 
29 شارع 811 الحي الصناعي سيدي 
براهيم فاس - 31111 فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38629
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: انخفاض راس املال الشركة حن 11. 
 111  111.11 الى  درهم   711  111

درهم
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
األسا�ضي  القانون  صياغة  إعادة   :

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
الذي ينص على   : و7   6 بند رقم 
انخفاض راس املال الشركة   : حايلي 
 111.11 11. 111 711 درهم الى  حن 

111 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3113.
435I

ML EXPERTS

 CASINO MANAGEMENT
GROUP

إعالن حتعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 CASINO MANAGEMENT

GROUP »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : طريق 
حاالباطا ، خليج طنجة - - طنجة 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.13895

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 16 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
الذي ينص على حايلي   :  1 قرار رقم 
بيترز  جوزيف  غاري  السيد  إقالة   :
والسيد ديفيد جوزيف ناحر فوًرا حن 
ووضع   ، وظيفتيهما كمديرين للشركة 
حد لجميع الصالحيات املمنوحة لهما ؛
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: التعيين كمديرين حشاركين للشركة 
 : حمددة  غير  ولفترة  فوري  بأثر   ،
 Antonio Hostensh  / السيد   •
إسباني الجنسية وحاحل جواز   Feu
وعنوانها   ،  AAE696531 رقم  سفر 
 Carretera Castellar ، 298.08226
 • إسبانيا.   ، برشلونة   ،  ، Terrassa
 Moises Sanjuan Altimira السيد 
جواز  وحاحل   ، الجنسية  إسباني   ،
السفر رقم AAJ721125 ، وعنوانه في 
 ، Carretera ، 298.08226 Terrassa

برشلونة ، إسبانيا
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم & : الذي ينص على حايلي 

& :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255859.
436I

KAMAR BENOUNA

REA INVEST ش م م دات 
مساهم وحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
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20160، Casablanca MAROC
REA INVEST ش 2 2 دات حساهم 
وحيد شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
عباس ابنو فرناس حي الوازيس - 

21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551235

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 REA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
INVEST ش 2 2 دات حساهم وحيد.

اخد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشاركة واملصالح في جميع الشركات 
التجارية  الصناعية  املؤسسات  او 
العقارية او املالية اوغيرها عن طريق 
القيم املالية او  االكتتاب او الشراء 
او  .الجمعيات  االجتماعية  الحقوق 
على  الحصول  طريق  عن  التمالف 
والقروض  السلف  وحنح  الرعاية 
القانونية  الشركات  جميع  قبل  حن 

االخرى. 
جميع  وتمقيق  توضيف  -شراء 

القيم املالية املغربية او الخرجية 
او  املواضع  جميع  دراسة   -

االستتمارات . .
زنقة   21  : عنوان املقر االجتماعي 
 - الوازيس  حي  فرناس  ابنو  عباس 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 
21.111.111 درهم، حقسم كالتالي :

 21.111  : العلج  ر�ضى  السيد 
بقيمة 1.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

 4 عنوانه)ا(  العلج  ر�ضى  السيد 
عين  نوسكوت  فيال  الحونش  زنقة 
الدئاب 21152 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 4 عنوانه)ا(  العلج  ر�ضى  السيد 
عين  نوسكوت  فيال  الحونش  زنقة 
الدئاب 21152 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831641.
437I

CEMACONSEILS SARL

اشيكري ش.ذ.م.م ذات الشريك 
ACHIGRI SARL AUالوحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC
اشيكري ش.ذ.2.2 ذات الشريك 

الوحيدACHIGRI SARL AU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 17ساحة 
شارل نيكول ال0ابق السابع حكتب 

2 - 21341 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549825

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
الشريك  ذات  ش.ذ.2.2  اشيكري 

. ACHIGRI SARL AUالوحيد

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
فالحي.

عنوان املقر االجتماعي : 17ساحة 
شارل نيكول ال0ابق السابع حكتب 2 

- 21341 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد حص0فى اشبان 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حص0فى اشبان عنوانه)ا( 
ال0ابق6  اوايدر  لحسن  شارع   151
شقة 6 21121 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد اسماعيل اشبان عنوانه)ا( 
الفكيكي  احمد  شارع  البرج  زنقة   2

21111 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831116.
438I

CEMACONSEILS SARL

اشميلك ش.ذ.م.م ذات الشريك 
ACHIMILK SARL AUالوحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC
اشميلك ش.ذ.2.2 ذات الشريك 
 ACHIMILK SARL AUالوحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 17ساحة 
شارل نيكول ال0ابق السابع حكتب 

2 - 21341 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549827

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
الشريك  ذات  ش.ذ.2.2  اشميلك 

.ACHIMILK SARL AUالوحيد
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

قاعة الشاي.
عنوان املقر االجتماعي : 17ساحة 
شارل نيكول ال0ابق السابع حكتب 2 

- 21341 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد حص0فى اشبان 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حص0فى اشبان عنوانه)ا( 
ال0ابق6  اوايدر  لحسن  شارع   151
شقة 6 21121 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد اسماعيل اشبان عنوانه)ا( 
الفكيكي  احمد  شارع  البرج  زنقة   2

21111 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831117.
439I

CEMACONSEILS SARL

لويس بالستيك ش.ذ.م.م. 
 LOUISوذات الشريك الوحيد

PLASTIQUE SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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CEMACONSEILS SARL
 RUE DE METZ BENJDIA ، 13

20000، CASABLANCA MAROC
لويس بالستيك ش.ذ.2.2. 

 LOUISوذات الشريك الوحيد
PLASTIQUE SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 17ساحة 
شارل نيكول ال0ابق السابع حكتب 

2 - 21341 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549621

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
لويس   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
الشريك  وذات  ش.ذ.2.2.  بالستيك 
 LOUIS PLASTIQUE SARLالوحيد

.AU
الصناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

البالستيكية.
عنوان املقر االجتماعي : 17ساحة 
شارل نيكول ال0ابق السابع حكتب 2 

- 21341 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 XIANGQUN ZHANG السيدة 
درهم   111 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 XIANGQUN السيدة 
 Angle Bd عنوانه)ا(   ZHANG
 CHEFCHAOUNI 21581

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 XIANGQUN السيدة 

 Angle Bd عنوانه)ا(   ZHANG

 CHEFCHAOUNI 21581

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831165.

441I

EL MUNDO DE COMPTA

BIGBRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EL MUNDO DE COMPTA

 Res. Al Andalous, Inzaren Rue

 Hafid iben abdelbarre 2eme

 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC

BIGBRICO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 127 

اقاحة االندلس انزارن شارع حافظ 

ابن عبد الباري ال0ابق الثاني رقم 

7ب طنجة - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.79251

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 يونيو   17 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   BIGBRICO

 11.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 

 127 درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي 

انزارن شارع حافظ  اقاحة االندلس 

رقم  الثاني  ال0ابق  الباري  عبد  ابن 

طنجة املغرب   91111  - 7ب طنجة 

نتيجة الزحة في املجال.

و عين :

بوكيل  الفتاح  عبد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( شارع ادكار تنال 5 السفلي 

بلجيكا  بروكسيل   1171 اندرلشت 

1151 بروكسيل بلجيكا كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

بتاريخ 22 يوليو 2122 وفي 127 اقاحة 

االندلس انزارن شارع حافظ ابن عبد 

الباري ال0ابق الثاني رقم 7ب طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7399.

441I

ARKAM WA HISSABAT

PREMIUM CAR RENTAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بوردو إقاحة طه ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب

PREMIUM CAR RENTAL شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 51 شارع 

أنفا ال0ابق االول - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.381237

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 يونيو   16 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

 PREMIUM CAR الوحيد  الشريك 

 511.111 رأسمالها  حبلغ   RENTAL

 51 اإلجتماعي  درهم وعنوان حقرها 

 21111  - االول  ال0ابق  أنفا  شارع 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عد2 

وجود الصفقات.

و حدد حقر التصفية ب 51 شارع 

الدار   21111  - االول  ال0ابق  أنفا 

البيضاء املغرب. 

و عين :
هماوي  يوسف  السيد)ة( 
زنقة البي0الي حممد    11 وعنوانه)ا( 

املغرب  البيضاء  الدار   21111

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831231.

442I

FCCA ATLAS

 AGATHE FORTIN PAYSAGES
أغاث فورتين   ET DECORS

للمناظر والديكور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL FASSI LOT RATMA

 IMM 89 APPT 5 ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 AGATHE FORTIN PAYSAGES ET
أغاث فورتين للمناظر   DECORS
والديكور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املسيرة 
3 الق0اع A رقم 254 الشقة 3 - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127527
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AGATHE FORTIN PAYSAGES ET
للمناظر  فورتين  DECORS أغاث 

والديكور.
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

حنتوجات الصناعة الثقليدية
تهيئة الحدائق واملناظر

استيراد وتصدير.
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املسيرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  3 الشقة   254 رقم   A الق0اع   3

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 211  : حليمة  لغليض  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة نيكوالس لور : 211 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
ألفونسين  حادلين  أغاث  السيدة 
 111 بقيمة  حصة   611  : فورتين 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة لغليض حليمة عنوانه)ا( 
 42312 91 تمصلوحت  سمناح فيال 

تاحناوت حراكش.
السيدة نيكوالس لور عنوانه)ا( 4 
شارع شانسوليي حوفلو 27711 تويت 

فرنسا.
ألفونسين  حادلين  أغاث  السيدة 
غياغ  طريق   4 عنوانه)ا(  فورتين 

27151 غاحاش فيكسين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة لغليض حليمة عنوانه)ا( 
 42312 91 تمصلوحت  سمناح فيال 

تاحناوت حراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137876.
443I

KAMAR BENOUNA

TERRE D›ENFANCE ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
TERRE D’ENFANCE ش 2 2 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 7 اقاحة 

راحي زنقة سبتة ال0ابق الثاني حكتب 

رقم 8 - 21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551523

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 TERRE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

D’ENFANCE ش 2 2 .

حوضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حكان  كل  وفي  املغرب  في  الشركة 

اقليمي  العالم دون تمديد  اخر حن 

لنشاطها 

حستمضرات  وبيع  تصنيع   -

التجميل بشكل عا2 وبشكل خاص 

لصيانة  واملعدات  للمنتجات 

والبشرة  الشعر  تجميل  وحعالجة 

وحنتجات  والع0ور  العمليات  بكافة 

النضافة بما في دلك حعجون االسنان 

او غيره

االجهزة  جميع  وبيع  تصنيع   -

املخصصة لنفس اغراض املنتجات 

املدكورة اعاله .

املنتجات  جميع  وبيع  تصنيع   -

واالدوات املتعلقة بالنضافة االنثوية 

او الدكورية او الرضع 

- تصنيع وبيع جميع انواع املوضة 

او  الزخرفية  االزياء  عناصر  وجميع 

املالبس وبوجه عا2 جميع العناصر 

بنضافة  املتعلقة  واالكسسوارات 

البشرة وتزينها 

االكسسوارات  عمليات  جميع   -

الثالية .

وجميع  التغليف  علب  -تصنيع 

اصناف الكرطون وحواد التغليف 

طبع جميع االوراق واستنساخ   -

العمليات  بجميع  الوثائق  جميع 

التقنية  القصيرة  االفال2  وانتاج 

واالعالنية 

االستراد  عمليات  جميع   -

البلدان  حميع  حع  والتصدير 

وجميع  اعاله  اليها  املشار  للمنتجات 

ال  او  تتممل  التي  االخرى  العمليات 

تتممل عالحات الشركة التجارية .

اقاحة   7  : عنوان املقر االجتماعي 
راحي زنقة سبتة ال0ابق الثاني حكتب 
رقم 8 - 21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيدة غزالن حو�ضى : 811 بقيمة 

111 درهم.

111 بقيمة   : السيدة هناء حو�ضى 

111 درهم.

51 بقيمة   : السيدة سمية حو�ضى 

111 درهم.

بقيمة   51  : السيد حممد حو�ضى 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حو�ضى  غزالن  السيدة 
 6 ال0ابق  الشر�ضي  احمد  زنقة   31

الشقة 17 اقاحة زهر بوركون 21153 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  حو�ضى  هناء  السيدة 
14 زنقة عين هللا ال0ابق السفلي حي 

السال2 21321 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  حو�ضى  سمية  السيدة 
12 زنقة البنواط ق0اع 3 حي الرياض 

11111 الرباط املغرب.

السيد حممد حو�ضى عنوانه)ا( 12 
الرياض  حي   3 ق0اع  البنواط  زنقة 

11111 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حو�ضى  هناء  السيدة 
14 زنقة عين هللا ال0ابق السفلي حي 

السال2 21321 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831971.

444I

أحمد الفراوي

OUMERI TRAITEUR
إعالن حتعدد القرارات

أحمد الفراوي
33 درب امليتر ص ب 345 صفرو ، 

31111، صفرو املغرب
OUMERI TRAITEUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 
1/111 شارع الحسن االول ستي 
حسعودة صفرو - 31111 صفرو 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3253

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 23 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
حن  الشركة  عنوان  تمويل   : حايلي 
رقم 111/1 شارع الحسن االول ستي 
شارع   597 حسعودة صفرو الى رقم 
اداوكنيديف  تجزئة  يخلف  حممد 

بنصفار صفرو 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
باملحل  للشركة  جديد  فرع  خلق   :
ادريس  حسعودة  ستي  بحي  الكائن 

االول صفرو
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  4 رقم  بند 
 : للشركة  الرئي�ضي  العنوا   : حايلي 
597 شارع حممد يخلف تجزئة  رقم 

اداوكنيديف بنصفار صفرو
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 
2122 تمت رقم 256/22 و251/22.
445I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE DOUBLALI
ENERGIE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
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 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 SOCIETE DOUBLALI ENERGIE

SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي بلوك س 

رقم 38 الزنقة 17 حي املستشفي 

ايت حلول انزكان 86351 انزكان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23689

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر   2122 أبريل   14 في  املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

 DOUBLALI ENERGIE SARL

درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ   AU

س  بلوك  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 

رقم 38 الزنقة 17 حي املستشفي ايت 

املغرب  انزكان   86351 انزكان  حلول 

نتيجة ل : عد2 وجود فرض شغل .

و حدد حقر التصفية ب بلوك س 

رقم 38 الزنقة 17 حي املستشفي ايت 

حلول انزكان 86351 انزكان املغرب. 

و عين :

فريدي  الزهراء  فاطمة  السيد)ة( 

انزران  بئر  السالوي  حي  وعنوانه)ا( 

 86351 انزكان  الدشيرة   171 الرقم 

انزكان املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   17 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1341.

446I

كاينة حيديا

كاينة ميديا
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كاينة حيديا
حي الشبار شارع حممد الحراق 

زنقة واد سرى رقم 16 الفنيدق ، 
93111، الفنيدق املغرب

كاينة حيديا شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حوالي اسماعيل اقاحة حوالي 

اسماعيل رقم 22 طابق 5 رقم 19 
طنجة - 93111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128937

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
كاينة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

حيديا.
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق إلكتروني.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حوالي  اقاحة  اسماعيل  حوالي 
 19 رقم   5 طابق   22 اسماعيل رقم 

طنجة - 93111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : امليموني  السيدة شيماء 

حصة بقيمة 91 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة شيماء امليموني عنوانه)ا( 
حي الشبار شارع حممد الحراق زنقة 

 93111 الفنيدق   16 واد سرى رقم 
الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيدة شيماء امليموني عنوانه)ا( 
حي الشبار شارع حممد الحراق زنقة 

واد سرى 93111 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 1722128937.

447I

ST2C

WAFA CHARIK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC

WAFA CHARIK شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

فلورنسيا 2 ، زنقة العراق رقم 81، - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129221

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 WAFA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CHARIK
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرياضية  املستلزحات  وتوزيع  وبيع 

واإلكسسوارات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،81 زنقة العراق رقم   ،  2 فلورنسيا 

- 91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : اح0وش  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اح0وش  حمزة  السيد 
 ،11 رقم  زهراء  جوحليس  تجزئة 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  اح0وش  حمزة  السيد 
 ،11 رقم  زهراء  جوحليس  تجزئة 

91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7558.
448I

CCA CONSULTING

 EL KIMA
ENVIRONNEMENT

شركة التضاحن
قفل التصفية

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

 EL KIMA ENVIRONNEMENT
شركة التضاحن

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 11 زنقة 
الحرية ال0ابق 3 رقم 5 - 21121 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.398717

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   23 املؤرخ في 
 EL KIMA ENVIRONNEMENT
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رأسمالها  حبلغ  التضاحن  شركة 

حقرها  وعنوان  درهم   111.111
 3 11 زنقة الحرية ال0ابق  اإلجتماعي 
رقم 5 - 21121 الدار البيضاء املغرب 

للشركة  املالية  اللوضعية  نتيجة 

وكدا اإلحكانات التجارية املستقبلية.

و عين :
العزكور  عماد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( إقاحة بيتي سكن 5 حبنى 6 
رقم 19 21221 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
زنقة   11 وفي   2122 يونيو   23 بتاريخ 
 21121  -  5 رقم   3 ال0ابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832141.

449I

FICAGEST

AL HIKMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، حراكش 

maroc

AL HIKMA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تاركة 

الزداغية رقم 25 تاركة - 41111 

حراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43937

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العالي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حن  اجتماعية  حصة   67 اوس0وك 

)ة(  حصة لفائدة السيد   211 أصل 

يونيو   21 بتاريخ  اوس0وك  فاضيل 

.2122

العالي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حن  اجتماعية  حصة   67 اوس0وك 
)ة(  حصة لفائدة السيد   211 أصل 
يونيو   21 بتاريخ  اوس0وك  سفيان 

.2122
العالي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حن  اجتماعية  حصة   66 اوس0وك 
)ة(  حصة لفائدة السيد   211 أصل 
عبد الحق اوس0وك بتاريخ 21 يونيو 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137896.
451I

CICMA

MIFTAH PRO BAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CICMA
 AZELAL ، 20000، 58

CASABLANCA MAROC
MIFTAH PRO BAT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
الحرية ال0ابق 3 رقم 5 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.414617

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   16 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 MIFTAH PRO الوحيد  الشريك 
درهم   111.111 حبلغ رأسمالها   BAT
زنقة   11 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 21111  -  5 رقم   3 ال0ابق  الحرية 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
صعوبات حالية وحعنوية التي تتخبط 
حراكز  توفر  وعد2  الشركة  فيها 

انتاجية وعد2 توافق.
زنقة   11 و حدد حقر التصفية ب 
 21111  -  5 رقم   3 ال0ابق  الحرية 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين :

السيد)ة( نعيمة حفتاح وعنوانه)ا( 

دوار والد زهرة لهراويين 21111 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831159.

451I

segex

CASH TRANS 4U2

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

CASH TRANS 4U2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 

3 حي الوفاق بلوك ب زواغة فاس - 

31111 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.66223

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 أبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سعد ابن الفقير 

أصل  حن  اجتماعية  حصة   511

1.111 حصة لفائدة السيد )ة( ايوب 

بوعزيزي بتاريخ 15 أبريل 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بفاس بتاريخ 19 حاي 2122 

تمت رقم 2431.

452I

segex

SBCASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
segex

 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
SBCASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
34 الزنقة 1 بالد بنزكري حي املصلى 
خارج باب فتوح فاس - 31111 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71845

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 أبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( سعد ابن الفقير 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
1.111 حصة لفائدة السيد )ة( ايوب 

بوعزيزي بتاريخ 15 أبريل 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بفاس بتاريخ 12 حاي 2122 

تمت رقم 2511.
453I

ILYADO CONSULTING

 STE VILLAGE PILOTE CASH
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية
ILYADO CONSULTING

 AV IBN KHALDOUNE AV IBN
بني حالل   ،KHALDOUNE، 23040

MAROC
 STE VILLAGE PILOTE CASH
حسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : القرية 
حالل  بني  جابر  سيدي  النموذجية 

23111 بني حالل املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11163
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   23 في  املؤرخ 
 STE VILLAGE PILOTE CASH
حسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي القرية النموذجية 
بني   23111 حالل  بني  جابر  سيدي 
الستيفاءغرض  نتيجة  املغرب  حالل 

الشركة .
و عين :

الحداوي  يونس  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( القرية النموذجية سيدي 
املغرب  حالل  بني   23111 جابر 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
القرية  وفي   2122 حاي   23 بتاريخ 
حالل  بني  جابر  سيدي  النموذجية 

23111 بني حالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 18 يونيو 

2122 تمت رقم 537.
454I

orient compt

STE MOUSE KARI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 115

60000، OUJDA MAROC
STE MOUSE KARI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 APP N وعنوان حقرها اإلجتماعي
 15 IMM LAALAJ RUE BANI

 MARINE 2EME ETAGE - 60000
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39697

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUSE KARI
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 APP  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 N 15 IMM LAALAJ RUE BANI
 MARINE 2EME ETAGE - 61111

وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد حجدوبي يوسف 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حجدوبي يوسف عنوانه)ا( 
 53 رقم   14 زنقة   1 النهضة  حي 
 53 رقم   14 زنقة   1 النهضة  حي 

وجدةاملغرب 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حجدوبي يوسف عنوانه)ا( 
حي   53 رقم   14 زنقة   1 النهضة  حي 

النهضة 61111 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1171.

455I

لوكسر للحسابات

CHEZ LA FAYETTE ISLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان ال0ابق الثاني رقم 

4 ، 61111، وجدة املغرب
CHEZ LA FAYETTE ISLY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

يوجد  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 - طالب  ابي  ابن  جعفر  زنقة   38

61111 وجدة املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31619

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين   2122 أبريل   12 املؤرخ في 
حسير جديد للشركة السيد)ة( حعنان 

بلخير الهواري كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 582.
456I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

GD3A
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 21211، الدار 
البيضاء املغرب

GD3A شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 214 شارع 
أبن سينا - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.373215

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   12 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
حبلغ   GD3A الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي 214 شارع أبن سينا 
- 21211 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.
و حدد حقر التصفية ب 214 شارع 
البيضاء  الدار   21211  - سينا  أبن 

املغرب. 
و عين :

 FREDERIC السيد)ة( 
 EMMANUEL GUY LE CORRE
 N°31 Résidence Les وعنوانه)ا( 
 Allées d’Emeraudes 97311
)ة(  كمصفي   CAYENNE France

للشركة.
 FREDERIC السيد)ة( 
 EMMANUEL GUY LE CORRE
 N°31 Résidence Les وعنوانه)ا( 
 Allées d’Emeraudes 97311
)ة(  كمصفي   CAYENNE France

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831215.
457I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

AFRIWAY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 21211، الدار 
البيضاء املغرب

AFRIWAY شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 214 شارع 
أبن سينا - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.317167

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   11 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
حبلغ   AFRIWAY الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي 214 شارع أبن سينا 
- 21211 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار الشريك الوحيد.



14953 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

و حدد حقر التصفية ب 214 شارع 
البيضاء  الدار   21211  - سينا  أبن 

املغرب. 
و عين :

 GEORGES AYOUB السيد)ة( 
 Le Hameau Du Carroi وعنوانه)ا( 
كمصفي   37381 Nouzilly France

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831538.
458I

cofiber sarl

شركة كابادو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
شركة كابادو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 17، شارع 
الشهداء حي الحسني - 61311 بركان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3229

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   12 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
شركة كابادو حبلغ رأسمالها 111.111 
 ،17 درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي 
شارع الشهداء حي الحسني - 61311 
الحل   -  : ل  نتيجة  املغرب  بركان 

املسبق للشركة . 
ححي  بوتشيش  السيد  تعيين   -
الحاصل على ب0اقة  ،حغربي،  الدين 
 ،FA6131 رقم  الوطنية  التعريف 
شارع الشهداء   ،12 الساكن بأحفير 
بصفته حصفـــي للشركة. - تمديد حقر 

التصفية باملقر االجتماعي للشركة.

و حدد حقر التصفية ب 17 شارع 
الشهداء حي الحسني - 61311 بركان 

املغرب. 
و عين :

بوتشيش  الدين  ححي  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 12 شارع الشهداء 61151 

احفير املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
شارع   17  : بالتصفية  املتعلقة 

الشهداء حي الحسني، بركان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 411/2122.
459I

Fiducia Agency Khouribga

سمير بعالوي
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

ال0بيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

سمير بعالوي
 26 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 
سمير  أع0ى السيد)ة(   2122 يوليو 
بعالوي الحاحل )ة( للب0اقة الوطنية 
بالسجل  املسجل   Q118257 رقم 
االبتدائية  باملحكمة   3431 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بخريبكة 
 R بلوك   85 التجاري الكائن ب رقم 
خريبكة   25111  - نونبر   16 شارع 
كني�ضي  الياس  للسيد)ة(  املغرب 
رقم  الوطنية  للب0اقة  )ة(  الحاحل 
تبتدئ  سنة   11 ملدة   Q263814
في  وتنتهي   2122 أغس0س   11 حن 
حقابل حبلغ شهري   2132 يوليو   31

4.511 درهم.
461I

Cabinet LAMRINI HADI

RIHAB WEDDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62111، الناضور املغرب

RIHAB WEDDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي تاويمة 
زنقة 19 رقم 11 - 62126 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24411

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 RIHAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WEDDING
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة للنساء; نكافة ; التجميل.

عنوان املقر االجتماعي : حي تاويمة 
الناظور   62126  -  11 رقم   19 زنقة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيدة حزياني رحاب : 811 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 211  : بوشرة  الورداني  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رحاب  حزياني  السيدة 
 62126  19 رقم   11 حي تاويمة زنقة 

الناظور املغرب.

السيدة الورداني بوشرة عنوانه)ا( 

 62111 السعادة  تجزئة  امل0ار  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  رحاب  حزياني  السيدة 
 62126  19 رقم   11 حي تاويمة زنقة 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
15 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2681.

461I

ائتمانية بيان حنان

NIZARKECH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 حراكش ، 41111، 
حراكش حراكش

NIZARKECH شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 53 درب 
السقاية بن صالح - 41111 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127525

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NIZARKECH
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
درب   53  : عنوان املقر االجتماعي 
41111 حراكش   - السقاية بن صالح 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : نيزار  جيهان  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

بن  السيدة جيهان نيزار عنوانه)ا( 

حراكش   53 صالح درب بوعنان رقم 

4111 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

بن  السيدة جيهان نيزار عنوانه)ا( 

حراكش   53 صالح درب بوعنان رقم 

4111 حراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137875.

462I

حكتب التوثيق

BLESSINGS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكتب التوثيق

ت0وان طريق سبتة اقاحة حدائق 

حرجان ال0ابق االر�ضي شقة رقم 3، 

9311، ت0وان املغرب

BLESSINGS INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع فاس 

ركن ابن طفيل اقاحة دياحوند بلوك 

ب ال0ابق االول حكتب رقم 3 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129255

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BLESSINGS INVEST

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

فاس ركن ابن طفيل اقاحة دياحوند 

بلوك ب ال0ابق االول حكتب رقم 3 - 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

حصة   791  : السيد طارق جيد 

بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   11  : جيد  السيدة أسماء 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة راضية جيد : 111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   111  : جيد  اد2  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جيد  طارق  السيد 

طريق   21 ت0وان تجزئة ايربين رقم 

حرتيل 93111 ت0وان املغرب.

عنوانه)ا(  جيد  أسماء  السيدة 

رقم  الوزاني  التهاحي  شارع  ت0وان 

226 93111 ت0وان املغرب.

عنوانه)ا(  جيد  راضية  السيدة 

طريق   21 ت0وان تجزئة ايربين رقم 

حرتيل 93111 ت0وان املغرب.

السيد اد2 جيد عنوانه)ا( ت0وان 

حرتيل  طريق   21 رقم  ايربين  تجزئة 

93111 ت0وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  جيد  طارق  السيد 

طريق   21 ت0وان تجزئة ايربين رقم 

حرتيل 93111 ت0وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7621.

463I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BRICK TO BRICK INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
BRICK TO BRICK INVEST شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي التقسيم 
اسكجور سوكوحا رقم 2131 شقة 

رقم 5 ال0ابق رقم 1 - 41111 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127581

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 BRICK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TO BRICK INVEST
غرض الشركة بإيجاز : حقاول بناء 

أو أعمال حتنوعة
الديكور الداخلي والخارجي.

: التقسيم  عنوان املقر االجتماعي 
شقة   2131 رقم  اسكجور سوكوحا 
 41111  -  1 رقم  ال0ابق   5 رقم 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : الزباري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزباري  احمد  السيد 

 3 شقة   2 طابق  راحيي  زنقة   13

الوازيس الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  الزباري  احمد  السيد 

 3 شقة   2 طابق  راحيي  زنقة   13

الوازيس الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137967.

464I

STE AYAD CONSULTING SARL

OUJDA TOP TRANS
إعالن حتعدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9 ،

60000، OUJDA MAROC

OUJDA TOP TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 4 زنقة 

الهدى حي الربيع وسابقا 589 بالوي 

- 61111 وجدة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.35535

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 19 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تفويت السيد حممد بالرسون 511 

لفائدة السيد   511 حصة حن اصل 

يوسف بوزيو
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قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: تمويل الشكل القانوني للشركة حن 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي : 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
وتوزيع  الشركة  راسمال  تمديد   :
 111 1111 حصة بقيمة  الحصص : 
درهم للحصة لفائدة السيد يوسف 

بوزيو
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 2211.
465I

F.B.A.K GESTION SARL

 MOUTAOUAKIL
 FOURNITURE AND
SERVICES SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزران اقاحة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 MOUTAOUAKIL FOURNITURE
AND SERVICES SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي افريقيا 
شارغ ابن طفيل رقم 78 ابن جرير - 

43151 ابن جرير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3321

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOUTAOUAKIL FOURNITURE

.AND SERVICES SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : حفاوضات 

تجارية
املقاولة التنضيف.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
افريقيا شارغ ابن طفيل رقم 78 ابن 

جرير - 43151 ابن جرير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد ايمن حتوكل : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حتوكل  ايمن  السيد 
 78 حي افريقيا شارغ ابن طفيل رقم 

43151 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حتوكل  ايمن  السيد 
 78 حي افريقيا شارغ ابن طفيل رقم 

43151 ابن جرير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 22 يوليو 

2122 تمت رقم 225.

466I

espace finance

 BENSABAT بنصبات طغوس
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

espace finance
214 شارع إحيل زوال إقاحة الكر2 

رقم 2 الدار البيضاء، 21311، الدار 
maroc البيضاء

 BENSABAT بنصبات طغوس
TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
الكوثر عمارة L52 سيدي حوحن 

الدار البيضاء 21331 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.154197
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2117 ديسمبر   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«411.111 درهم» أي حن »211.111 
عن  درهم»   611.111« إلى  درهم» 
ديون  حع  حقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2118 تمت رقم 682648.

467I

ADYEL & ASSOCIES

SPORT ACT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ADYEL & ASSOCIES
43 حكرر ب عين تاوجتات ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
SPORT ACT شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 55 

شارع جعفر ابن ع0ية ، برج عين 
تاوجدات بوركون - 21141 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.418543

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«751.111 درهم» أي حن »111.111 
عن  درهم»   851.111« إلى  درهم» 

طريق : -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832211.

468I

ADVALORIS 

BEYOND TALK
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

BEYOND TALK شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
ليبيرتي ال0ابق 3 شقة 5الدار 

البيضاء أنفا الدار البيضاء - 21111 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551271

 11 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEYOND TALK
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

التسويق وإدارة األعمال.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
5الدار  شقة   3 ال0ابق  ليبيرتي 
البيضاء أنفا الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : العاحل  سهيلة  السيدة 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة سهيلة العاحل عنوانه)ا( 
اقاحة ليالس بارك الرقم 192 الخدارة 

الساحل 26111 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة سهيلة العاحل عنوانه)ا( 
اقاحة ليالس بارك الرقم 192 الخدارة 

الساحل 26111 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831775.
469I

gest consultants

OFS ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�ضي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

OFS ENERGY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة حوزار وشارع انفا اقاحة لوبوتي 

برادي طابق 7 - 21131 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551445

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 OFS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY

حقد2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الهيدروكربير  حجال  في  الخدحة 

واملعادن وال0اقة املتجددة.
عنوان املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
حوزار وشارع انفا اقاحة لوبوتي برادي 
البيضاء  الدار   21131  -  7 طابق 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 251  : السيد عبد العزيز الب0ال 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
حممد  حمسن  ناصر  السيد 
حصة بقيمة   251  : العماني العذبه 

111 درهم للحصة .
 251  : جيزالن  حوندونكا  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد انزاحبا جون شارملان : 251 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الب0ال  العزيز  عبد  السيد 
بيكونيير  ال  دو  طريق   49 عنوانه)ا( 

69231 سان جيني لفال فرنسا.
حممد  حمسن  ناصر  السيد 
ق0ر  عنوانه)ا(  العذبه  العماني 

1515146 ق0ر ق0ر.
السيد حوندونكا جيزالن عنوانه)ا( 
فيرني   11211 هيكو  فيكتور   94

فول0ير فرنسا.
شارملان  جون  انزاحبا  السيد 
بور   2862  2862 ص.ب  عنوانه)ا( 

جونتي الغابون.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
شارملان  جون  انزاحبا  السيد 
بور   2862  2862 ص.ب  عنوانه)ا( 

جونتي الغابون
الب0ال  العزيز  عبد  السيد 
بيكونيير  ال  دو  طريق   49 عنوانه)ا( 

69231 سان جيني لفال فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
471I

MECOMPTES

BABS MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MECOMPTES
 4EME ÉTAGE PLACE 1

 ZELLAQUA IMMEUBLE
HELVETIA الدار البيضاء، 21251، 

الدار البيضاء املغرب
BABS MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE 121 وعنوان حقرها اإلجتماعي
 DES THERMES LA VILLETTE -

21111 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42115

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 شتنبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
برادة  عتمان  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   2.941
6.111 حصة لفائدة السيد )ة( طريق 

وكيل بتاريخ 29 شتنبر 2121.
برادة  كريم  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   3.111
6.111 حصة لفائدة السيد )ة( طريق 

وكيل بتاريخ 29 شتنبر 2121.
فان جيسيجم  )ة(  تفويت السيد 
اجتماعية  حصة   61 كلمتين  إحلين 
حن أصل 6.111 حصة لفائدة السيد 
شتنبر   29 بتاريخ  وكيل  طريق  )ة( 

.2121
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2121 تمت رقم 812111.
471I

IBK Consulting

FISHEMAR
إعالن حتعدد القرارات

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

FISHEMAR »شركة املساهمة»

وعنوان حقرها االجتماعي : تجزئة 

ZI 85، /2 امليناء التجاري - 81111 

أكادير املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7161

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 31 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

 RODRIGUEZ السيد  تعيين  بعد   :

 GARROCHO MANUEL JACINTO

 MARISCOS للشركة  كممثل 

 Jaime حن السيد 
ً
RODRIGUEZ بدال

Vazquez Rodriguez ،اذن االعضاء 

الذين يشكلون حكتب حجلس اإلدارة 

-السيد اوحشيش فؤاد املغربي   : هم 

بلوك ه   89 الجنسية الساكن برقم 

2 حي الداخلة اكادير الحاحل للب0اقة 

الوطنية رقم J246263. -السيد عزوز 

عبد السال2 حغربي الجنسية الساكن 
املوظفين  حي   8 رقم   443 بزنقة 

الوطنية  للب0اقة  الحاحل  اكادير 
 Rodriguez -الشركة   .J28111 رقم 

اسبانية.  حساهمة  شركة   .S.A

 Perto Exterior االجتماعي  حقرها 

 de Huelva-Villafria,C/la Barca

 s/n, Polas de Frontera, Huelva.

الجبائي  الرقم  ذات   Espagne

السيد  .حمثلها   A-21.116.517

 RODRIGUEZ GARROCHO

اسباني   MANUEL JACINTO

السفررقم  لجواز  حاحل  الجنسية 

.PAF572749

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: حنح الصالحيات لإلجراءات االدارية

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم . : الذي ينص على حايلي : .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 112411.

472I
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IBK Consulting

FISHEMAR

تعيين أعضاء حجلس اإلدارة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

FISHEMAR »شركة املساهمة»

وعنوان حقرها االجتماعي : تجزئة 

ZI 85، /2 امليناء التجاري - 81111 

أكادير املغرب.

»تعيين أعضاء حجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7161

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 11 يوليو 2122

تقرر تعيين أعضاء حجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية التالية : 

األشخاص ال0بيعيون : 

فؤاد  اوحشيش  السيد)ة( 

االدارة  حجلس  رئيس  بصفته)ا( 

 89 برقم   : ب  عنوانه)ا(  والكائن 

بلوك ه 2 حي الداخلة 81111 اكادير 

املغرب

باستوريزا  فرانسيسكو  السيد)ة( 

حارتان بصفته)ا( املدير العا2 والكائن 

 5 : عمارة ايموران رقم  عنوانه)ا( ب 

اكادير   8111 شارع حممد الخاحس 

اكادير 

 RODRIGUEZ السيد)ة( 

 GARROCHO MANUEL JACINTO

املنتدب  العا2  املدير  بصفته)ا( 

 . اسبانيا   : ب  عنوانه)ا(  والكائن 

هويلفا اسبانيا

األشخاص املعنويون : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 112412.

473I

FOUZMEDIA

 MAROCANDY
DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MAROCANDY DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

املنصور الدهبي عمارة فكيك الرقم 

14 املكتب رقم 3 - 14111 القني0رة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65965

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROCANDY DISTRIBUTION

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حستورد بارع بنصف الجملة

توزيع املواد الغذائية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املنصور الدهبي عمارة فكيك الرقم 

14 املكتب رقم 3 - 14111 القني0رة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد سعيد العليوي عنوانه)ا( 
 2638 الرقم   1 الحديقة  تجزئة 

14111 القني0رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد سعيد العليوي عنوانه)ا( 
 2638 الرقم   1 الحديقة  تجزئة 

14111 القني0رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم -.

474I

ADVALORIS 

HIDDEN INSIGHTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

HIDDEN INSIGHTS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الحرية ، ال0ابق الثالث شقة رقم 
5الدار البيضاء - - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551273

 11 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIDDEN INSIGHTS

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
التسويق وإدارة األعمال.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة  الثالث  ال0ابق   ، الحرية 
الدار   21111  -  - البيضاء  5الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : العاحل  سهيلة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة سهيلة العاحل عنوانه)ا( 
اقاحة ليالس بارك الرقم 192 الخدارة 

الساحل 26111 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة سهيلة العاحل عنوانه)ا( 
اقاحة ليالس بارك الرقم 192 الخدارة 

الساحل 26111 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831725.
475I

CAFIGEC

AB INTERNATIONAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
AB INTERNATIONAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 411 ، 
شارع الزرق0وني اقاحة حماد 11 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.415817
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يوليو   15 املؤرخ في 
شركة ذات   AB INTERNATIONAL
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 111.111 رأسمالها  حبلغ  الوحيد 
 411 درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي 
، شارع الزرق0وني اقاحة حماد 11 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111
الحالي  السيئ  االقتصادي  اللوضع 
التي واجهتها  إلى الصعوبات  وبالنظر 

الشركة.
و عين :

بلهنيد  خديجة  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 71 شارع حوالي اسماعيل 
21111 الدار  3 ص س  2 رقم  طابق 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
 ،  411 وفي   2122 يوليو   15 بتاريخ 
 -  11 شارع الزرق0وني اقاحة حماد 

21111 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832212.
476I

CAFIGEC

LUCKYAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
LUCKYAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 332 شارع 
ابراهيم الروداني ال0ابق 5 شقة 21 
إقاحة الريمان, املعاريف - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.492767

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   17 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 111.111 LUCKYAR حبلغ رأسمالها 

 332 درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي 

 5 ال0ابق  الروداني  ابراهيم  شارع 

 - املعاريف  إقاحة الريمان,   21 شقة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : الوضع االقتصادي السيئ الحالي 

التي واجهتها  إلى الصعوبات  وبالنظر 

الشركة.

و حدد حقر التصفية ب 332 شارع 

 21 5 شقة  ابراهيم الروداني ال0ابق 

 21111  - املعاريف  الريمان,  إقاحة 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين :

شحي0ي  سناء  السيد)ة( 

ال0ابق  فياديت�ضي  اقاحة  وعنوانه)ا( 

 21111 16 عين حرودة  السفلي رقم 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832214.

477I

CAFIGEC

 INTERNATIONAL LEATHER
AND GIFT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد حدة حزاولة حها2 املسيرين

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 INTERNATIONAL LEATHER

AND GIFT »شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : 41 زنقة 

إحا2 الحرحين حعاريف - - الدار 

البيضاء املغرب.

»تجديد حدة حزاولة حها2 املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.136527
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يونيو 2122
حها2  حزاولة  حدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة : 99 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832213.

478I

CAFIGEC

 BRIDGE CAPITAL
PARTNERS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 BRIDGE 1.000,00 PARTNERS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
تراسات بوسكورة ، شارع باتريس 
لوحوحبا عمارة 14 شقة 6 ال0ابق 
الثاني بوسكورة املدينة الخضرا - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.329819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم»   1.499.111,11« قدره 
إلى  درهم»   1.111,11« حن  أي 
 : عن طريق  درهم»   1.511.111,11»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832251.

479I

SHORA AUDITING

FERTITECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

SHORA AUDITING

 BD EL QODS AIN CHOCK N°

 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC

FERTITECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي رقم 53 

املن0قة الصناعية طريق جرف 

اليهودي - 46151 آسفي املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3613

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :

جميع  وتجارة  وتسويق  تصنيع   -

املدخالت الزراعية : األسمدة والبذور 

وحنتجات الصحة النباتية ، إلخ.

املنتجات  وحعالجة  تسويق   -

الزراعية والحيوانية.

والخدحات  وتخزين  إيداع   -

اللوجستية وتأجير املباني لالستخدا2 

الصناعي.

واملساعدة  الخدحات  تقديم   -

واملشورة وإدارة سلع اإلنتاج الزراعي 

لصالح الغير.

- تصنيع واستيراد وتصدير وشراء 

وجميع  والتقسيط،  بالجملة  وبيع 

أو  لنفسها  سواء  العمليات  هذه 

 ، ال0بية  األجهزة  لجميع  لآلخرين 

املختبرية  التشخيصية  والكواشف 

التجميل والنظافة  وحستمضرات   ،

والزيوت   ، الغذائية  واملكمالت   ،

النباتية ، واملواد الخا2 املستخدحة في 

تصنيع املنتجات التي يشملها نشاط 

القانونية  لألحكا2  وفقا  الشركة 

لتراخيص  والخاضعة  بها  املعمول 

السل0ات املختصة
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- تصنيع واستيراد وتصدير وشراء 
وجميع  والتقسيط،  بالجملة  وبيع 
أو  لنفسها  سواء  العمليات  هذه 
لآلخرين ألي حنتج حخصص للنظافة 
الضرورية  واملستلزحات  والتنظيف 

واملنتجات التكميلية.
- اقتناء وتسييرأي عقار.

جميع  في  الشركة  حشاركة   -
الشؤون الصناعية والتجارية واملالية 
تعزيز  شأنها  حن  التي  والعقارية 
املتعلقة  املعاحالت  وجميع  نشاطها 
بشكل حباشر أو غير حباشر باألشياء 
أو التي حن شأنها تشجيع إنشاءها أو 

ت0ويرها.
جميع  في  الشركة  حشاركة   -
الشركات أو الشركات املنشأة أو املزحع 
حرتب0ة  تكون  قد  والتي  إنشاؤها 
بغرض  حباشر  غير  أو  حباشر  بشكل 
الشركة أو بأي غرض حشابه أو ذي 
صلة ، وال سيما الشركات أو الشركات 
التي حن املحتمل أن يساهم غرضها 
 ، وهذا  الشركة  غرض  تمقيق  في 
طريق  عن  سيما  وال   ، وسيلة  بأي 
شركات جديدة أو حساهمات  إنشاء 
تمالفات  أو  اندحاج  عمليات  أو 
حجموعات  أو  حشتركة  حشاريع  أو 

حصالح اقتصادية..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   21 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1147.
481I

KHM CONSULTING

CHASO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال0ابق 
االول الرقم 116 تقاطع شارع حممد 
الخاحس واملقاوحة ، 21151، الدار 

البيضاء املغرب
CHASO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 

لدارالبيضاءـ67، زنقة عزيزبالل 
ال0ابق الثاني رقم 3 حعاريف - 

21371 الدارالبيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.521879

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  16 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عزيزبالل  زنقة  »لدارالبيضاءـ67، 
 - حعاريف   3 رقم  الثاني  ال0ابق 
إلى  املغرب»  الدارالبيضاء   21371
زنقة   4 رقم  فيال  »الدارالبيضاءـ 
الدارالبيضاء   21251  - كلثو2  أ2 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832269.
481I

KHM CONSULTING

 INDUSTRIAL EXCELLENCE
CONSULTING GROUP

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال0ابق 
االول الرقم 116 تقاطع شارع حممد 
الخاحس واملقاوحة ، 21151، الدار 

البيضاء املغرب
 INDUSTRIAL EXCELLENCE

CONSULTING GROUP شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 17 ساحة 

شارل نيكول شقة 2 ال0ابق 7 - 
21361 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.316891
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   31 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 INDUSTRIAL الوحيد  الشريك 
 EXCELLENCE CONSULTING
 11.111 رأسمالها  حبلغ   GROUP
 17 اإلجتماعي  درهم وعنوان حقرها 

ساحة شارل نيكول شقة 2 ال0ابق 7 
- 21361 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : إنعدا2 النشاط.
و حدد حقر التصفية ب 17 ساحة 
 -  7 ال0ابق   2 شقة  نيكول  شارل 

21361 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين :

السيد)ة( أحمد بالحين وعنوانه)ا( 
 16 شقة   3 طابق  أحيمة  إقاحة 
 21212 الدارالبيضاء  االلفة  وئا2 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832271.

482I

AGC CONSULTING

 ALKHABER الخابر ترافل
TRAVEL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسير جديد للشركة

AGC CONSULTING
251، زاوية شارع حوالي يوسف 
وبوردو، ال0ابق 4، شقة 11 ، 
21141، الدار البيضاء املغرب

 ALKHABER TRAVEL الخابر ترافل
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
اإلحا2 الغزالي وزنقة أبي دردائي ، 

رقم 4 - 91111 طنجة املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95875

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين   2122 يونيو   17 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 
السو�ضي الخابر عبد املوجب كمسير 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255221.
483I

ST2C

ZETRACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
ZETRACO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حوالي يوسف زنقة حيموزا رقم 

4 اقاحة النجم الشقة 4 - 91111 
طنجة املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66139
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  22 يونيو  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة  يوسف  حوالي  »شارع  حن 
الشقة  النجم  اقاحة   4 رقم  حيموزا 
»حي  إلى  طنجة املغرب»   91111  -  4
االدريسية زنقة املنصور ابن أبي عاحر 
رقم 95 ال0ابق الرابع حكتب رقم 11 

- 91111 طنجة املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7619.
484I

KHM CONSULTING

ZARREX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال0ابق 
االول الرقم 116 تقاطع شارع حممد 
الخاحس واملقاوحة ، 21151، الدار 

البيضاء املغرب
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ZARREX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 
الدارالبيضاءـ28 زنقة داكس 

روش نوار ال0ابق االول - 21313 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.341177
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
إلياس يشاوي  )ة(  تفويت السيد 
141 حصة اجتماعية حن أصل 151 
حصة لفائدة السيد )ة( شارل طعمة 

بتاريخ 31 يونيو 2122.
إلياس يشاوي  )ة(  تفويت السيد 
 151 حصة اجتماعية حن أصل   11
صوفيا  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 
 31 بتاريخ  دوفوكوحبرج  ليلى  سيلفي 

يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832268.
485I

KHM CONSULTING

ZARREX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باعمران املمر ب ال0ابق 
االول الرقم 116 تقاطع شارع حممد 
الخاحس واملقاوحة ، 21151، الدار 

البيضاء املغرب
ZARREX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 

الدارالبيضاءـ28 زنقة داكس 
روش نوار ال0ابق االول - 21313 

الدارالبيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.341177

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 

الحالي  االجتماعي  املقر  تمويل 

زنقة  »الدارالبيضاءـ28  حن  للشركة 

 - االول  ال0ابق  نوار  روش  داكس 

إلى  املغرب»  الدارالبيضاء   21313

زنقة   4 رقم  فيال  »الدارالبيضاءـ 

الدارالبيضاء   21251  - كلثو2  أ2 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832268.

486I

BEST COMPTA SARL

DIMALUZ
إعالن حتعدد القرارات

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

DIMALUZ »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 

الجيش امللكي اقاحة اشبيلية ال0ابق 

االر�ضي - 93111 ت0وان املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17621

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: قرار عد2 حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

1 :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   17 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1559.

487I

FICAGEST

MIDAS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، حراكش 

maroc
MIDAS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دار السال2 
اقاحة 62 شقة رقم151 ال0ابق 2 - 

41111 حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.85465

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العالي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية حن   511 اوستوك 
السيد  لفائدة  حصة   1.511 أصل 
)ة( سفيان اوستوك بتاريخ 21 يونيو 

.2122
العالي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية حن   511 اوستوك 
أصل 1.511 حصة لفائدة السيد )ة( 
21 يونيو  عبد الحق اوستوك بتاريخ 

.2122
العالي  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية حن   511 اوستوك 
السيد  لفائدة  حصة   1.511 أصل 
يونيو   21 )ة( فاضل اوستوك بتاريخ 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137911.
488I

EL FACHTALI CONSEIL

DAR KHADIJA
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

DAR KHADIJA
 25 قي  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 

 DAR KHADIJA أع0ى   2121 يوليو 
 29265 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
ب درب بن جحا حي السال2 حدينة 
لفائدة  املغرب  حراكش   41111  -
سنة تبتدئ حن   3 ملدة   NAPENDA
حاي   17 في  وتنتهي   2121 حاي   18
قيمته  شهري  حبلغ  حقابل   2124

21.111 درهم.
489I

املركز الجهوي لالستتمار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STE « ZOUMIN » SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستتمار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عمارة دادس 
ال0ابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
STE « ZOUMIN « SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار ايت 
براهيم احيضر - 45811 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3995

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE »  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. ZOUMIN » SARL
غرض الشركة بإيجاز : * استغالل 

املناجم
* حقاولة تنظيف املتاجر واملتاجر 

والشقق
* حقاولة غرس أو صيانة الحدائق 

، الحدائق ، ال0رق ، إلخ
*أعمال الت0وير.
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دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تنغير   45811  - ايت براهيم احيضر 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد حممد فاسكة : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة نورة لبراهمي : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاسكة  حممد  السيد 

طاطا   84151 اقا  عن0ر  ايت  دوار 

املغرب.

عنوانه)ا(  لبراهمي  نورة  السيدة 

 16 شقة   5 عمارة  روز  حاري  اقاحة 

11112 سال الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  فاسكة  حممد  السيد 

طاطا   84151 اقا  عن0ر  ايت  دوار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2122 تمت رقم -.

491I

BCNG

STE : Gepa futur energy
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE : Gepa futur energy شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرق0وني ال0ابق 9 رقم 92 - 

21151 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549323

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE :  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Gepa futur energy
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

والتسيير.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرق0وني ال0ابق 9 رقم 92 - 

21151 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

11.111,11 درهم، حقسم كالتالي :
السيد حوندير زنيبر : 9.911 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
بالطفور2  إينيرجي  كايا  الشركة 
بقيمة  حصة   111  : حروك  افريكا 

111 درهم للحصة .
بقيمة   99  : زنيبر  حوندير  السيد 

111 درهم.
بالطفور2  إينيرجي  كايا  الشركة 

افريكا حروك : 1 بقيمة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زنيبر  حوندير  السيد 
 11 حي الحدائق زنقة الصبار الرقم 

21151 بنسليمان املغرب.
بالطفور2  إينيرجي  كايا  الشركة 
زنقة   35 عنوانه)ا(  حروك  افريكا 
 21151 املعاريف   3 سوقراط طابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  زنيبر  حوندير  السيد 
 11 حي الحدائق زنقة الصبار الرقم 

21151 بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831589.

491I

ROUTE TO MARKETS

لوكسير بروموسيون ماروك
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROUTE TO MARKETS
 17PLACE CHARLES NICOLE

 ETAGE 7 N° 2 ، 20200،
CASABLANCA MAROC

لوكسير بروحوسيون حاروك شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 17 ساحة 
شارل نيكول ال0ابق 7 رقم 2 الدار 
البيضاء - 21361 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
547935

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : لوكسير 

بروحوسيون حاروك.
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  واإلستشارة  الشغل  إنعاش 

التسيير..
عنوان املقر االجتماعي : 17 ساحة 
الدار   2 رقم   7 شارل نيكول ال0ابق 
البيضاء  الدار   21361  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

السيد يوحا لوحباردي : 111 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لوحباردي  يوحا  السيد 
اورنافاسو   28877 حاركوني  ج  فيا 
حاركوني  ج  فيا   28877 اي0اليا 

28877 اورنافاسو اي0اليا اي0اليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  لوحباردي  يوحا  السيد 
اورنافاسو   28877 حاركوني  ج  فيا 
حاركوني  ج  فيا   28877 اي0اليا 

28877 اورنافاسو اي0اليا اي0اليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم -.
492I

JURISMAG SARL

 NATURE HOOD CORNER
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 NATURE HOOD CORNER SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 حكرر، 
ال0ابق األر�ضي ، زنقة حوزار، حي 
راسين - 2 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549897

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
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الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NATURE HOOD CORNER SARL

.AU
حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجميل .
2 حكرر،   : عنوان املقر االجتماعي 
حي  حوزار،  زنقة   ، األر�ضي  ال0ابق 

راسين - 2 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيدة سارة بناني كمون : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
كمون  بناني  سارة  السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
كمون  بناني  سارة  السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831136.
493I

cabinet aux services des affaires

 NEGOCE ET SERVICES
MOUAOUIYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 NEGOCE ET SERVICES
MOUAOUIYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

النخيل رقم 271 ازرو - 53151 أزرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1517

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يوليو   15 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 NEGOCE ET SERVICES

رأسمالها  حبلغ   MOUAOUIYA

حقرها  وعنوان  درهم   91.111

 271 رقم  النخيل  تجزئة  اإلجتماعي 

أزرو املغرب نتيجة ل   53151  - ازرو 

: املنافسة

الزيادة في االسعار

احتكار السوق.

تجزئة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

النخيل رقم 271 ازرو - 53151 أزرو 

املغرب. 

و عين :

السيد)ة( زوهير حعاوية وعنوانه)ا( 
حوروبيخو  حي  تزنيت  زنقة   26

الحسيمة املغرب   32111 الحسيمة 

كمصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( طارق حعاوية وعنوانه)ا( 

ساحة الخسن الثاني البنك املغربي 

الرشيدية   52111 للتجارة الخارجية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

حعاوية  حونية  السيد)ة( 

 5 153 الشقة رقم  وعنوانه)ا( إقاحة 

حي النصر تمارة 12111 تمارة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2122 تمت رقم 251.

494I

JURISMAG SARL

MACPROFIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

MACPROFIL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املجمع 
الصناعي بالد الصلب رقم 76، 

جماعة الشالالت - 28811 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31119

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MACPROFIL SARL
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير وتمثيل وبيع وشراء كل املواد 

املعدنية.
املجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،76 رقم  الصلب  بالد  الصناعي 
جماعة الشالالت - 28811 املحمدية 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد فؤاد السقاط : 611 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 211  : السقاط  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 211  : السقاط  حهدي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السقاط  فؤاد  السيد 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
السيد فيصل السقاط عنوانه)ا( 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
السيد حهدي السقاط عنوانه)ا( 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  السقاط  فؤاد  السيد 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
السيد فيصل السقاط عنوانه)ا( 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
السيد حهدي السقاط عنوانه)ا( 
الدار البيضاء   21111 لدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 18 يوليو 

2122 تمت رقم 1374.
495I

MOUFIDCO

TIANSA COMPANY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 4EME 149
ETAGE N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
TIANSA COMPANY شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 زنقة 

ديكسمود ال0ابق 1 رقم 2 بنجدية - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551313
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIANSA COMPANY

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

(les pelettes( الكريات

 التجارة

االستشارات اإلدارية.

زنقة   15  : عنوان املقر االجتماعي 

ديكسمود ال0ابق 1 رقم 2 بنجدية - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : زوين  فاطنة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زوين  فاطنة  السيدة 

حكرر   463 رقم   7 حي الرياض بلوك 

الدارالبيضاء   21111 خريبكة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  زوين  فاطنة  السيدة 

حكرر   463 رقم   7 حي الرياض بلوك 

خريبكة 21111 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831737.

496I

CABINET CADRE CONSEIL

SIFYA SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SIFYA SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اكوي 

تزارين زاكورة - 47713 زاكورة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3159

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 

 SIFYA SARL ذات الشريك الوحيد 

درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ   AU

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اكوي 

تزارين زاكورة - 47713 زاكورة املغرب 

الشركة  تمقيق  عد2   : ل  نتيجة 

الهدف الدي انشئت حن أجله..

دوار  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

47713 زاكورة  اكوي تزارين زاكورة - 

املغرب. 

و عين :

حممد عدو وعنوانه)ا(  السيد)ة( 

 47713 زاكورة  تزارين  اكوي  دوار 

زاكورة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 16.

497I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

JAKEB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 21
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc
JAKEB شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 21 شارع 
احير حوالي عبد هلل ال0ابق 4 حكتب 
7 2 ج حكناس - 51111 حكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56813

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
.JAKEB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
حكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات.
21 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
4 حكتب  احير حوالي عبد هلل ال0ابق 
حكناس   51111  - حكناس  ج   2  7

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد الكرتاتي حص0فى : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

حص0فى  الكرتاتي  السيد 
 3 طابق   5 شقة   137 رقم  عنوانه)ا( 

تجزئة طه رياض اسماعلية حكناس 

51111 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

حص0فى  الكرتاتي  السيد 
 3 طابق   5 شقة   137 رقم  عنوانه)ا( 

تجزئة طه رياض اسماعلية حكناس 

51111 حكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2787.

498I

garantis conseil

BIG DELIVRY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garantis conseil

ابراج الكتبية عمارة رقم 18 شقة 
رقم 15 حماحيد 9 ، 41111، 

حراكش املغرب

BIG DELIVRY شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 416 

تجزئة املسار شقة رقم 2 ال0ابق 2 - 

41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127687

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 BIG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELIVRY
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-1حقاول   : غرض الشركة بإيجاز 
وال0رود  واألحتعة  البضائع  نقل 

بالنسبة لالفراد واملهنيين
الخدحات  تقديم  في  حقاول   2-  
والتسوق  التوصيل  )خدحات 

السريع(.
 416  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة املسار شقة رقم 2 ال0ابق 2 - 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : التيجاني  هشا2  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد هشا2 التيجاني عنوانه)ا( 
رقم   9 املحاحيد  تجزئة  اسكجور 

1214 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد هشا2 التيجاني عنوانه)ا( 
رقم   9 املحاحيد  تجزئة  اسكجور 

1214 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138173.
499I

JURISMAG SARL

FLO RETAIL
إعالن حتعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

FLO RETAIL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : املحل 
رقم L1-183 ، ال0ابق األر�ضي ، 

املركز التجاري حارينا للتسوق الدار 
البيضاء، جماعة سيدي بليوط - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.385423

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 13 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
INSTREET اعتماد العالحة التجارية :
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  11 رقم  بند 

حايلي : 111
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 828512.

511I

ADVISORIS

ADALYNE
إعالن حتعدد القرارات

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

ADALYNE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 7 ، 
الزاوية شارع كلودي بروفانس 

وفرانكلين غوتييه الدار البيضاء 
25111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.446539
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 17 يوليو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
في  الكائن  الرئي�ضي  املكتب  لنقل   :
 6 شارع بوردو ال0ابق   251 البداية 
زاوية شارع كلوس   ،  7 إلى   16 شقة 
 ، غوتييه  وفرانكلين  بروفانس  دي 

الدار البيضاء.

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
املوافقة على تمويل أسهم شركة   :
لصالح   Vertikad Consulting FZE
 BENCH السيدة غيتة عمور وشركة

CORP لصالح السيدة غيتة عمور.
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
حديرة  غيتة عمور  السيدة  تثبيت   :

حصرية للشركة ألجل غير حسمى
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
حن النظا2  و7  و6   4 تعديل املواد   :

األسا�ضي.
بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
 
ً
ستلتز2 الشركة حن اآلن فصاعدا  :
بالتوقيع الوحيد للسيدة غيتة عمور 
واملصرفية  املالية  العمليات  لجميع 

اليوحية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831815.
511I

AMJ MANAGEMENT

MARCHAF CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقاحة ياحنة 2 ال0ابق 
االول رقم 31 طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب
MARCHAF CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي املجد 

شارع 2 حماس رقم 41 طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129297

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCHAF CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتماعي : حي املجد 
 - طنجة   41 رقم  حماس   2 شارع 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 2.511  : خرشاف  سهيل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 : حرسو  العربي  حممد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   2.511

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد سهيل خرشاف عنوانه)ا( 
 22 رقم   39 شارع  كيران  بن  حي 

91111 طنجة املغرب.
حرسو  العربي  حممد  السيد 
 39 رقم  املرابح  شارع  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد سعيد خرشاف عنوانه)ا( 
 22 رقم   39 شارع  كيران  بن  حي 

91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255988.
512I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

MPI CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 21211، الدار 
البيضاء املغرب

MPI CONCEPT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
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شارع  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
حسن  زنقة  الخ0ابي  عبدالكريم 
عمارة  الخ0ابية  إقاحة  حبارك  بن 
 41111  -  3 رقم  األول  بال0ابق 

حراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99971

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   18 املؤرخ في 
 MPI شركة ذات املسؤولية املحدودة
 41.111 رأسمالها  حبلغ   CONCEPT
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عبدالكريم الخ0ابي زنقة حسن بن 
حبارك إقاحة الخ0ابية عمارة بال0ابق 
األول رقم 3 - 41111 حراكش املغرب 

نتيجة ل : قرار الشركاء.
شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
حسن  زنقة  الخ0ابي  عبدالكريم 
عمارة  الخ0ابية  إقاحة  حبارك  بن 
 41111  -  3 رقم  األول  بال0ابق 

حراكش املغرب . 
و عين :

السيد)ة( أحين الفا�ضي وعنوانه)ا( 
 N°1 Rue Marcel Duchamp
كمصفي   94261 Fresnes France

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137535.
513I

حوثق

موبيلي اسييت بار اورديناتور 
ملدغري عبد العزيز وبنان فؤاد

شركة التضاحن
تفويت حصص

حوثق
411 اقاحة سكن الخير شارع عمر 
الخيا2 بوسيجور الدارالبيضاء ، 

21211، الدارالبيضاء املغرب
حوبيلي اسييت بار اورديناتور 

ملدغري عبد العزيز وبنان فؤاد 
شركة التضاحن

وعنوان حقرها اإلجتماعي 86-84 
زنقة الوداية بلفيدير الدارالبيضاء - 

21311 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.81579

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 حارس   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبدالعزيزي  )ة(  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   12.411 املدغري 
لفائدة  حصة   24.911 أصل  حن 
 31 )ة( حهدي املدغري بتاريخ  السيد 

حارس 2121.
تفويت السيد )ة( زوبيدة املدغري 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   111
)ة( حهدي  111 حصة لفائدة السيد 

املدغري بتاريخ 31 حارس 2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حاي 2121 تمت رقم 777922.
514I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

TOP KEMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
TOP KEMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعيٌ ٌ 44 زنقة 
29 حي حالي عبدهللا عين الشق - 

21831 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

545253
 13 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KEMI

غرض الشركة بإيجاز : حتاجرة في 

املواد الكميائة.

44 زنقة   ٌٌ  : عنوان املقر االجتماعي 

 - الشق  عين  عبدهللا  حالي  حي   29

21831 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : السيد شاكر عبدالرحمان 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

511 حصة   : السيد شاكر سعيد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد شاكر سعيد عنوانه)ا( حي 

عين الشق   4_2  41 زنقة   2 االذاعة 

21831 الدار البيضاء املغرب.

عبدالرحمان  شاكر  السيد 

عنوانه)ا( حي االذاعة 2 زنقة 41 2_4 

البيضاء  الدار   21831 الشق  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد شاكر سعيد عنوانه)ا( حي 

عين الشق   4_2  41 زنقة   2 االذاعة 

21831 الدار البيضاء املغرب

عبدالرحمان  شاكر  السيد 

عنوانه)ا( حي االذاعة 2 زنقة 41 2_4 

البيضاء  الدار   21831 الشق  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 826154.

515I

SOLUCIA EXPERTISE

SADRE PROMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

ذات  شركة   SADRE PROMO

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد

رقم  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
زنقة عزيز بالل ال0ابق الخاحس   11

البيضاء  الدار   21111  - املعاريف 

املغرب

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551685

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 SADRE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROMO

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
 11 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الخاحس  ال0ابق  بالل  عزيز  زنقة 

البيضاء  الدار   21111  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد سفيان ضدرالدين : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
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السيد سفيان ضدرالدين : 1111 
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

ضدرالدين  سفيان  السيد 
 5 رقم  تيكا  ريناتو  فيا  عنوانه)ا( 

بولونيا 39114 بولونيا إي0اليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد شوقي صدرالدين عنوانه)ا( 
طماريس دار بوعزة النواصر 21111 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832184.

516I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 BERDAI CENTRE DE
DIALYSE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجتماعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 BERDAI CENTRE DE DIALYSE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
اقاحة شهرزاد 3 ال0ابق الخاحس 
شقة رقم 22 - النخيل - 21131 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.498977

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  21 يوليو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقة سمية اقاحة شهرزاد 3 ال0ابق 
 - النخيل   -  22 رقم  الخاحس شقة 
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   21131
»بالد عبد النبي 11 زنقة نيوتن بلدية 
البيضاء  الدار   29641  - حليل  تيط 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832416.
517I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

B-N BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY
 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

ذات  شركة   B-N BUILDING
املسؤولية املحدودة

زاوية  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
شارع اللياقوت وزنقت العرعار عمارة 
9 اقاحة غاليس ال0ابق 4 الشقة 17 

- 21721 الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.489513

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 حارس 2122 تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زاوية شارع اللياقوت وزنقت العرعار 
 4 ال0ابق  غاليس  اقاحة   9 عمارة 
البيضاء  الدار   21721  -  17 الشقة 
الشفشاوني  شارع   75« إلى  املغرب» 
 21751  -  5 املكتب  الثالث  ال0ابق 

الدار البيضاء املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831143.
518I

ACCOF

ITM PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
ITM PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي لي 
اوركيدي 4 شارع حممد 5 اقاحة د 

طابق 3 حكتب 9 - 28831 املحمدية 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11947
العا2  الجمع  بمقت�ضى 
يوليو   14 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2122
درهم»   12.111.111« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   3.111.111« حن  أي 
طريق  عن  درهم»   15.111.111»
الشركة  ديون  حع  حقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1444/1653.
519I

tob travaux divers

 AGENCE DAWN MEDIA
PRO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليمون رقم 
 ،71111 العيون،  العيون   11 الدار 

العيون املغرب
 AGENCE DAWN MEDIA PRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجزئة  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
الثالث  ال0ابق   745 رقم  الوحدة 
العيون   71111  - والعيون  بلوك 

املغرب
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42483
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGENCE DAWN MEDIA PRO
غرض الشركة بإيجاز : كل اإلنتاج 
السمعي البصري والتكوين املستمر, 
إنتاج أفال2 ، تصوير حتعدد الكاحيرات 
،تقرير فيديو وتغ0ية الحدث ،عرض 
حباشرة  عمالقة  شاشة  على  فيديو 
حن األحداث , جميع خدحات االعال2 .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثالث  ال0ابق   745 رقم  الوحدة 
العيون   71111  - والعيون  بلوك 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   1.111  : السيد ملن حيارة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد ملن حيارة عنوانه)ا( تجزئة 
و71111  بلوك   745 رقم  الوحدة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد ملن حيارة عنوانه)ا( تجزئة 
و71111  بلوك   745 رقم  الوحدة 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تمت رقم 
511I

ADVISORIS

ADALYNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حالءحة النظا2 األسا�ضي للشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC
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ADALYNE »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 7 ركن 
شارع كلوس دو بروفانس وفرانكلين 

غوتييه املغرب 25111 الدار 
البيضاء املغرب.

»حالءحة النظا2 األسا�ضي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.446539
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 17 يوليو 2122
األسا�ضي  النظا2  حالءحة  تقرر 
 : القانون  حقتضيات  حع  للشركة 

اعتماد النظا2 األسا�ضي املحدث.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831715.

511I

QUALICIA CONSULTING

RG RESTAURATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
اقاحة أحين ال0ابق التاني رقم 14 
زنقة طرفاية، حوالي علي الشريف 

املدينة الجديدة حكناس. ، 51111، 
حكناس املغرب

RG RESTAURATION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عالل الفا�ضي اقاحة خديجة 2 

شقة رقم 11 2 ج حكناس - 51111 
حكناس املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51413
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  14 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع عالل الفا�ضي اقاحة خديجة 2 
 51111  - 11 2 ج حكناس  شقة رقم 
 2 »الشقة  إلى  املغرب»  حكناس 
ال0ابق 2 عمارة 11 حرجان 2 حكناس 

- 51111 حكناس املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2769.
512I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

EOD COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 21211، الدار 
البيضاء املغرب

EOD COMPANY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 214 شارع 
أبن سينا - 41111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.448879

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   21 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  حبلغ   EOD COMPANY
حقرها  وعنوان  درهم   11.111
 - سينا  أبن  شارع   214 اإلجتماعي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   41111

ل : قرار الشركاء.
و حدد حقر التصفية ب 214 شارع 
البيضاء  الدار   21211  - سينا  أبن 

املغرب. 
و عين :

ب0ويل  الحميد  عبد  السيد)ة( 
 BELGIQUE 1141 وعنوانه)ا( 
كمصفي   ETTERBEEK BELGIQUE

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831214.
513I

BOUCHTA COMPTA

SUFIRA BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

SUFIRA BEAUTY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
هارون الرشيد رقم 43 حكرر - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129231
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUFIRA BEAUTY
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكمالت الصيدالنية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - حكرر   43 رقم  الرشيد  هارون 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد اللغميش عبد الباقي : 511 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 411  : هاجر  اللغميش  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 : احين  حممد  اللغميش  السيد 
111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 
السيد اللغميش عبد الباقي : 511 

بقيمة 111 درهم.
 411  : هاجر  اللغميش  السيدة 

بقيمة 111 درهم.

 : احين  حممد  اللغميش  السيد 
111 بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

الباقي  عبد  اللغميش  السيد 
زنقة ابن نديم   1 البرانص  عنوانه)ا( 

رقم 8 91111 طنجة املغرب.
السيدة اللغميش هاجر عنوانه)ا( 
البرانص زنقة ابن نديم رقم 8 91111 

طنجة املغرب.
احين  حممد  اللغميش  السيد 
ابن  شارع   1 البرانص  عنوانه)ا( 
النديم رقم 8 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيدة اللغميش هاجر عنوانه)ا( 
البرانص زنقة ابن نديم رقم 8 91111 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7587.
514I

FOUZMEDIA

STE H.G.T. RESEAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE H.G.T. RESEAU شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة زحز2 

وحممد الكوري رقم 3 - 14111 
القني0رة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92181

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H.G.T. RESEAU
غرض الشركة بإيجاز : -1 

أعمال أو إنشاءات حتنوعة
التمديدات  أعمال   2-
والسباكة  والشبكات  الكهربائية 

وأعمال التركيبات األخرى
تداول جميع املنتجات  3-

االستيراد والتصدير  4-
النقل  حقاول   5-

واللوجستيات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زحز2 وحممد الكوري رقم 3 - 14111 

القني0رة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة سعدي خديجة عنوانه)ا( 
الكوري  وحممد  زحز2  زنقة   2 رقم 
القني0رة   14111  3 رقم  الشثة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة سعدي خديجة عنوانه)ا( 
الكوري  وحممد  زحز2  زنقة   2 رقم 
القني0رة   14111  3 رقم  الشثة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم -.
515I

ste imtiyaz conseils sarl

M2MZ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعودية ال0ابق 

االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 
فاس ، 31111، فاس املغرب

M2MZ شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 53 شارع 
الحسن الثاني ال0ابق الثالث املدينة 

الجديدة فاس - 31111 فاس 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41565
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«511.111 درهم» أي حن »111.111 
عن  درهم»   611.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3131.
516I

s1 consulting

ترونس تسمان لوجيستيك 
صاغل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

ترونس تسمان لوجيستيك صاغل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : عمارة 
رقم 8 شارع حممد الخاحس صفرو - 

31111 صفرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3133

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 أبريل   27 املؤرخ في 
صاغل  لوجيستيك  تسمان  ترونس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
8 شارع  حقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

 31111  - صفرو  الخاحس  حممد 
صفرو املغرب نتيجة الالزحة .

و عين :
املر�ضي  املص0فى  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( رقم 328 شارع عبد كريم 
 31111 الخ0ابي بويعقوبات صفرو 

صفرو املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعنوانه)ا(  عرفا  رضا  السيد)ة( 
صفرو  حبونة  جبير  ابن   36 رقم 
)ة(  صفرو املغرب كمصفي   31111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
عمارة  وفي   2122 أبريل   26 بتاريخ 
رقم 8 شارع حممد الخاحس صفرو - 

31111 صفرو املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2122 تمت رقم 239/22.
517I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

SAIMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير ال0بري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقاحة 
املنصور، ال0ابق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
SAIMMOB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 
الصناعية اجزناية، الق0عة رقم 

141، ال0ابق االول، املكتب رقم 5 - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129327

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAIMMOB
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
املن0قة   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم  الق0عة  اجزناية،  الصناعية 
 - 5 141، ال0ابق االول، املكتب رقم 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 41  : السعيدي  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة .
 31  : السعيدي  حممد  السيد 

حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة .
 31  : السعيدي  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السعيدي  عدنان  السيد 
بوبانة  القادرية  تجزئة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.
السيد حممد السعيدي عنوانه)ا( 
تجزئة القادرية بوبانة 91111 طنجة 

املغرب.
السعيدي  يوسف  السيد 
بوبانة  القادرية  تجزئة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السعيدي  عدنان  السيد 
بوبانة  القادرية  تجزئة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب
السيد حممد السعيدي عنوانه)ا( 
تجزئة القادرية بوبانة 91111 طنجة 

املغرب
السعيدي  يوسف  السيد 
بوبانة  القادرية  تجزئة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 256123.
518I
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KMB ASSOCIES

KMB ASSOCIES

إعالن حتعدد القرارات

KMB ASSOCIES

 Rabat, Rue des Consuls Derb

 Ennajar, N°10 ، 10000، RABAT

MAROC

KMB ASSOCIES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

 Rabat, : وعنوان حقرها االجتماعي

 Rue des Consuls Derb Ennajar,

 N°10 Rabat, Rue des Consuls

 Derb Ennajar, N°10 10000

.RABAT MAROC

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.51513

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تفويت حجموع حق الرقبة أي حائة 

أي  الشركة  حصص  ملجموع  باملائة 

قداح  حارية  للسيدة  حصة   11111

حع االحتفاظ بمجموع حق االنتفاع 

في الحصص للسيد لحسن بالفرجي

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 

حن حجموع حق الرقبة في   111%  :

حصص الشركة لسيدة حارية قداح 

حق  حن   111% ب  االحتفاظ  حع 

االنتفاع في الحصص للسيد لحسن 

بالفرجي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 5619.

519I

WAFY IN AFRICA

WAFY IN AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAFY IN AFRICA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

عنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 597 
تجزئة املسار زنقة آسفي - حراكش

الرحز البريدي 41111
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 127269
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 WAFY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IN AFRICA
غرض الشركة بإيجاز :

والخدحات  الدراسات  شركة   .
االستشارية في حجال األعمال واإلدارة 

وخدحات حتنوعة
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
أيت حفيظ عبد العاطي

رقم   11 اللوز زنقة  اوالد اضريد 
بني حالل حسن الصمودي رقم   46
ال0ابق الثاني عمارة »ف» حدائق   7

الليمون املحاحيد – حراكش
والعائلية  الشخصية  األسماء 
أيت   : الشركة  حسيري  وحواطن 
اضريد  اوالد  العاطي  عبد  حفيظ 

اللوز زنقة 11 رقم 46 بني حالل
ال0ابق   7 رقم  الصمودي  حسن 
الليمون  حدائق  »ف»  عمارة  الثاني 

املحاحيد – حراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137641
521I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SPACE INVEST SARL AU
إعالن حتعدد القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
SPACE INVEST SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 14, 

شارع حوالي اسماعيل, إقاحة حوالي 
اسماعيل ال0ابق الثالث رقم 9 - 

91111 طنجة املغرب .
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.127989

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 13 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
قادة  سليم  السيد  فوت   : حايلي 
 111 بين  حن  اجتماعية  حصة   51
حصة اجتماعية التي يمتلكها في هذه 

الشركة إلى السيد نبيل الزحوري 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: تغيير راسمال الشركة 
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
إستقالة سليم حن حهاحهه كمسير   :
نبيل  السيد  وتعيين  للشركة  وحيد 
الزحوري كمسير وحيد للشركة وذلك 

ملدة غير حمدودة 
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

: تغيير القانون االسا�ضي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
حدد راسمال   : راسمال االجتماعي   :
درهم حقسمة   111.111 الشركة في 
فئة  حن  اجتماعية  حصة   111 الى 
تخصص  للحصة  درهم   1.111
قادة51-----  سليم  :السيد  للشركاء 
حصة اجتماعية السيد نبيل الزحوي 

51----- حصة اجتماعية
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
حايلي : تم تعيين السيد نبيل الزحوري 
كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 

حمدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   11 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255398.

521I

ORENJI

 LOUTFI EXCELLENCE
SERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع حممد الخاحس الشقة 

رقم 4 حي الحسني بركان ، 63111، 
بركان املغرب

 LOUTFI EXCELLENCE SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 3 

شارع رقم 6 تجزئة انتصار لعثاحنة -  
63324 أحفير املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8641

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.LOUTFI EXCELLENCE SERVICES
حمون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت ;تاجر.
 3 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع رقم 6 تجزئة انتصار لعثاحنة -  

63324 أحفير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   14970

 1.111  : بنبوشتة  ل0في  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد ل0في بنبوشتة عنوانه)ا( 

تجزئة انتصار لعثاحنة  

63324 أحفير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد ل0في بنبوشتة عنوانه)ا( 

تجزئة انتصار لعثاحنة  

63324 أحفير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 418/2122.

522I

MEH EXPERTISE

PRE GLOBAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املح0ة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25123، خريبكة 

املغرب

PRE GLOBAL SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع حراكش وزنقة تادلة ، ال0ابق 

الرابع الشقة 11 - 25111 خريبكة 

املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5465

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تعيين   2122 يونيو   12 املؤرخ في 

حسير جديد للشركة السيد)ة( البوقة 

حممد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تمت رقم 346.

523I

TGE FIDUS

TIKI AGROS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
شارع الزرق0وني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 ال0ابق 6 ، 28811، 
املحمدية املغرب

TIKI AGROS شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 81 تجزئة 
سميكريف ال0ابق االر�ضي بني 
يخلف - 21831 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31115

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 TIKI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGROS
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العلف.
عنوان املقر االجتماعي : 81 تجزئة 
سميكريف ال0ابق االر�ضي بني يخلف 

- 21831 املحمدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
1.111 حصة   : السيد ايوب تيكي 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  تيكي  ايوب  السيد 
الصدري حجموعة 1 زنقة 48 رقم 11 

21651 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

حي  عنوانه)ا(  تيكي  ايوب  السيد 
الصدري حجموعة 1 زنقة 48 رقم 11 

21651 الدارالبيضاء الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1451.
524I

FO CONSULTUNG SARL AU

TAIMOUNDARCARS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

TAIMOUNDARCARS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة رقم 
11 ال0ابق الثاني زنقة أبدري شارع 

الحسن الثاني الرباط - 11111 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6291

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   26
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAIMOUNDARCARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أبدري  زنقة  الثاني  ال0ابق   11 رقم 
شارع الحسن الثاني الرباط - 11111 

الرباط املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : السيدة نجوى سحاروة 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة نجوى سحاروة عنوانه)ا( 
بلوك أو رقم 16 القاحرة الشمالية ح 

ي 2 الرباط 11111 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة نجوى سحاروة عنوانه)ا( 
بلوك أو رقم 16 القاحرة الشمالية ح 

ي 2 الرباط 11111 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 161779.
525I

FISCALEX MAROC

maple maroc
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

maple maroc شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 65 درب 

لحبيب حكني رياض الزيتون الجديد 
او رياض الزيتون درب باهية رقم 
54-65 حراكش - 41111 حراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41743

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2114 حارس   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.111.111»
 1.211.111« إلى  درهم»   111.111»
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حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2114 تمت رقم 67186.

526I

ائتمانية أكيدي

 BH DIGITAL MARKETING
AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،ححج الحسن الثاني، 
الشقة 12، ال0ابق الثالث )2.ج( 
حمرية حكناس ، 51111، حكناس 

املغرب
 BH DIGITAL MARKETING

AGENCY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة رقم 
8 عمارة رقم 112 رياض توالل 1 
حكناس - 51141 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56815
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 BH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.DIGITAL MARKETING AGENCY
حقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

خدحات املعلوحيات
- حقاول خدحات اإلعالنات.

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
 1 توالل  رياض   112 رقم  عمارة   8

حكناس - 51141 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

حصة   52  : برادة  كوثر  السيدة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

 48  : بولجليل  إسماعيل  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

 12 السيدة كوثر برادة عنوانه)ا( 
زنقة عبد هللا بن الزبير 2.ج حكناس 

51111 حكناس املغرب.
بولجليل  إسماعيل  السيد 
الوحدة  تجزءة   661 رقم  عنوانه)ا( 
حكناس   51145 حكناس  ويسالن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
بولجليل  إسماعيل  السيد 
الوحدة  تجزءة   661 رقم  عنوانه)ا( 
حكناس   51145 حكناس  ويسالن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 56815.
527I

EURO ACCOUNTING HOUSE

CHORAKOS FINITION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

CHORAKOS FINITION شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 26. شارع 
حرس السل0ان الشقة 3 - ال0ابق 

األول - 21491 الدار البيضاء 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549327

في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHORAKOS FINITION
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 
املدنية - األشغال العموحية والخاصة 

- أشغال البناء بكل أشكالها ....
عنوان املقر االجتماعي : 26. شارع 
ال0ابق   -  3 الشقة  السل0ان  حرس 
األول - 21491 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : شوراق  هشا2  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شوراق  هشا2  السيد 
 5 شقة   17 رقم  النخيل  تجزئة   4

24111 الجديدة اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  شوراق  هشا2  السيد 
 5 شقة   17 رقم  النخيل  تجزئة   4

24111 الجديدة اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831591.
528I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ATEXO MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

ATEXO MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
ح0ين ، شقة رقم 3 أكدال - 1 

الرباط املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63237

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2119 نونبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 INTELCIA )ة(  السيد  تفويت 
GROUP 1 81 حصة اجتماعية حن 
)ة(  حصة لفائدة السيد   751 أصل 
نونبر   11 بتاريخ   1 األراكي  طن0اوي 

.2119
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تمت رقم 114121.
529I

AUDEXIA CONSULTING

YAM SOLUTIONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

YAM SOLUTIONS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

سمية اقاحة شهرزاد ال0ابق 5,3 
رقم 22الدار البيضاء - 21512 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551549

 22 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 YAM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع  الحيوانات األليفة تجارة شراء 
امللحقات واملواد الغذائية للحيوانات 

األليفة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5,3 ال0ابق  شهرزاد  اقاحة  سمية 
رقم 22الدار البيضاء - 21512 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
الحسناوي  أيناس  السيدة 
 111 1.111 حصة بقيمة   : العاحري 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الحسناوي  أيناس  السيدة 
تجزئة اوري رقم  العاحري عنوانه)ا( 
الدار البيضاء   27182 بوسكورة   34

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الحسناوي  أيناس  السيدة 
تجزئة اوري رقم  العاحري عنوانه)ا( 
الدار البيضاء   27182 بوسكورة   34

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
531I

FLASH ECONOMIE

NOUHA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حالءحة النظا2 األسا�ضي للشركة

NOUHA TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجتماعي :حجموعة 11 
تجزئة البدر ال0ابق 2 عمارة 9 عين 

السبع   الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

115779
تمديث النظا2 األسا�ضي

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
، قرر   2122 يونيو   27 املؤرخ بتاريخ 
األسا�ضي  النظا2  تمديث  الشركاء 

للشركة.
 تم اإليداع القانوني لدى حمكمة 
الدار البيضاء بتاريخ 25 يوليو 2122 

تمت رقم 832258.
531I

MAROC COMPTA PLUS

CLERMART EPICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء ال0ابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23211، 

FKIH BEN SALAH MAROC
CLERMART EPICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

الكلخة اهل املربع ال0ريق الرئيسية 
رقم 11 - 23211 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5111
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CLERMART EPICES
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوابل/االستراد والتصدير.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكلخة اهل املربع ال0ريق الرئيسية 
الفقيه بن صالح   23211  -  11 رقم 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

حارتنيز  ان0ونيو  خوان  السيد 
 111 حصة بقيمة   1.111  : سانشيز 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حارتنيز  ان0ونيو  خوان  السيد 
دوار الكلخة اهل  سانشيز عنوانه)ا( 
 11 رقم  الرئيسية  ال0ريق  املربع 

23211 الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حارتنيز  ان0ونيو  خوان  السيد 
دوار الكلخة اهل  سانشيز عنوانه)ا( 
 11 رقم  الرئيسية  ال0ريق  املربع 

23211 الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

13 يوليو 2122 تمت رقم 173.
532I

FIDUTRACO CONSULTING

Lénarcours privé
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
Lénarcours privé شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 ال0ابق الرابع - 
21131 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.511475
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   23 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  حبلغ   Lénarcours privé
حقرها  وعنوان  درهم   21.111
اإلجتماعي 2 زنقة الصنوبر الشقة 12 

ال0ابق الرابع - 21131 الدارالبيضاء 
حردورية  عد2   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاطها.
دوار  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
125 اوالد  حارت حمري طريق ازحور 

عزوز - - النواصر املغرب. 
و عين :

الهاروش  ساحية  السيد)ة( 
دوار حارت حمري طريق  وعنوانه)ا( 
النواصر   - عزوز  اوالد   125 ازحور 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831898.
533I

ائتمانية الفضيلة

BOUCHANE TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 ال0ابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�ضي 
حراكش ، 41171، حراكش املغرب

BOUCHANE TRAVEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 
بال0ابق األر�ضي رقم 181 املحاحيد 

س - 46111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127675
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHANE TRAVEL
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غرض الشركة بإيجاز : املقاول في 
النقل السياحي.

حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحاحيد   181 بال0ابق األر�ضي رقم 

س - 46111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السيد البركاوي زين الدين 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 491  : عدنان  البركاوي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الدين  زين  البركاوي  السيد 
س  املحاحيد   181 رقم  عنوانه)ا( 

41111 حراكش املغرب.
السيد البركاوي عدنان عنوانه)ا( 
 41111 س  املحاحيد   181 رقم 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الدين  زين  البركاوي  السيد 
س  املحاحيد   181 رقم  عنوانه)ا( 

41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138167.

534I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SITAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع حممد الخاحس رقم 13 

ال0ابق الثاني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

STE SITAL CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 14 
بلوك 11 عمارة 11 تجزئة الفرح 13 

خنيفرة - 54111 خنيفرة املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4251

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

2122 تم تمويل  21 يوليو  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شقة 14 بلوك 11 عمارة 11 تجزئة 

54111 خنيفرة   - 13 خنيفرة  الفرح 

حي الفرح   3 »كراج رقم  إلى  املغرب» 

11 عمارة 11 املسيرة السفلى خنيفرة 

- 54111 خنيفرة املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2122 تمت رقم 324.

535I

FLASH ECONOMIE

DAV CONSULT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAV CONSULT SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجتماعي : 56.شارع حوالي 

يوسف الدار البيضاء 
رأسمالها : 111.111 درهم.

رقم التقييد في السجل التجاري : 

545669

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

حسؤولية حمدودة

DAV CONSULT : تسمية الشركة

غرض الشركة بإيجاز : استشارة

تقديم املشورة للشركات

56 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

حوالي يوسف - الدارالبيضاء

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 DAVID ICHOUA السيد   

 : HAZIZA

511 حصة 

السيدة دنيا الدوبي : 511 حصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 DAVID ICHOUA السيد 

HAZIZA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 826524.

536I

FLASH ECONOMIE

 MAROC ASSUREUR
CONSEIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 MAROC ASSUREUR CONSEIL

 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها 111111 درهم 

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ بتاريخ 

شركة  شركاء  قرر   ،21/11/2122

شركة  كونسييل  آسيرور  حاروك 

رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  دات 

 1111 إلى  حقسم  درهم   111111

درهم   111 بقيمة  اجتماعية  حصة 

 ،279 اإلجتماعي  حقرها  للحصة، 

الدار  الخاحس،  حممد  شارع  حكرر 

البيضاء حا يلي :

-1 التصديق على :

حصة  وخمسون  حئتان  بيع   *  

اجتماعية(  حصة   251( اجتماعية 

حن السيد يوسف بونوال إلى السيدة 
إحسان حزيبري

حوزعا  الشركة  رأسمال  ليصبح 

كالتالي :

 511( السيدة إحسان حزيبري   •  

حصة اجتماعية(

حسيني  عراقي  حممد  السيد   •

)251حصة اجتماعية(

الهاوش  حص0فى  السيد   •

)249حصة اجتماعية(

األسا�ضي  القانون  تجديد   2-

أعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 

بتاريخ 21/11/2122.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للممكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 14 يوليو 2122 تمت 

رقم 831226.
537I

FLASH ECONOMIE

 THE CULTURAL FOR
 LANGUAGE AND
TRAINING CCLT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 THE CULTURAL FOR « شركة
 LANGUAGE AND TRAINING

« CCLT S.A.R.L AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

برأسمال 111.111 درهم
املقر اإلجتماعي : 121 شقة رقم 7 

ال0ابق الثاني حي داليا تيفلت 
رقم السجل التجاري : 913 بتيفلت

عا2  جمع  حمضر  بمقت�ضى 
 2122 يوليو   15 بتاريخ  استثنائي 
 THE  « لشركة  املبكر  الحل  تم 
 CULTURAL FOR LANGUAGE
 AND TRAINING CCLT SARL
AU» وتعيين السيد البغدادي حممد 

حصفيا للشركة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت، 
تمت رقم 452 بتاريخ 25 يوليو 2122
538I

RAIS AUDIT&CONSEIL

EXBI SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXBI SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 11.111 درهم
حقرها االجتماعي : الدارالبيضاء – 

تجزئة »فلوريدا سنتربارك1’’ ، شارع 
زوليخة نصري، تجزئة 4

حي سيدي حعروف 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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بمقتـ�ضى عــقــد عــر فـي حنجــز   )1
بتاريخ 14 يوليو 2122 تم تهــييـئ القا 
نون األسا�ضي لشركة ذات املسؤولية 

الــممــدودة حــميزاتها كالتالي :
 EXBI SOFT: التسمية

 11.111: اإلجتماعي  الرأسمال 
درهم حقسم الى 111 حصة حن فــئــة 
د رهم للحصة حمررة بكاحلها   111

وحكتتبة كما يلي :
 9.911 صوفت  إنيبيت  شركة 

درهم 99 حصة
 111 الصوفي  إبراهيم  السيد 

درهم 1 حصة
الد ارالبيضا   : املقر اال جتما عي 
 ، »فلوريدا سنتربارك1’’  تجزئة   – ء 
حي   4 تجزئة  زوليخة نصري،  شارع 

سيدي حعروف 
الهدف : خدحات التنمية في حيدان 
تكنولوجيات املعلوحات واإلتصاالت 

99 سنة إبتداء حن تاريخ   : املـــــد ة 
تأسيسها النهائي في السجل التجاري.

: حن فاتح يناير حن  السنة املالية 
ديسمبرحن كل   31 كل سنة إلى غاية 

سنة.
التسيير : السيد إبراهيم الصوفي، 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  حســيـر 

حمدودة.
ى  لد  نوني  القا  يداع  اإل  تم   )2
بالدارالبيـضـاء،  التجارية  املحـكمـة 
تمت عـدد   ،  2122 يوليو   27 بتاريخ 

.832462
حقت0ف حن أجل اال شهار

539I

FLASH ECONOMIE

union terroirs morocain
إعالن حتعدد القرارات

union terroirs morocain 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد 
 املقر االجتماعي :دوحين دافين�ضي 8 

زنقة املقاوحة
رأسمالها : 111111 درهم.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.115331

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
قرر  حارس2122   11 بتاريخ  املؤرخ 

الشركاء حا يلي :
- تفويت الحصص :

تفويت فدوى حجيدي 511 حصة 
 1111 لشيرين أيت فتو حن حجموع 

حصة
- تغيير املسير

فتو  أيت  شيرين  السيدة  تعيين 
 75118 زنقة واشن0ن   7 املقيمة في 
باريس فرنسا كمسيرة جديدة حكان 

فدوى حجيدي
- تمويل املقر الرئي�ضي للشركة

في  كان  الذي  الرئي�ضي  املقر  نقل 
رقم 15 ال0ابق 2 حركز األعمال طالب 
الزرق0وني  و   الخاحس  زاوية حممد 
حراكش   118-116  122-121 رقم 
إلى العنوان التالي دوحين دافين�ضي ،8 

شارع املقاوحة 41.111 حراكش
- تمويل الشكل القانوني للشركة

تمويل الشكل القانوني للشركة   
حن شركة ذات حسؤولية حمدودة إلى 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد 
32 حن  1 إلى  تعديل الفصول حن 

النظا2 األسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم    
يونيو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 6758.
541I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 LONDON PRIVATE
ACADEMY

شركة املساهمة
استمرار نشاط الشركة

LONDON PRIVATE ACADEMY
شــركة حجــهولة اإلســم رأسمالها 

11.311.111 درهم
حقرها االجتماعي : الــدار البـيـضاء 
بلوك د ، دوار ضرابنة ، بوسكورة

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 
377467

الوضعـية الصافـية أقـل عن ربع 
رأسمال

اإلقـــرار بإستمرارية الشركة

املزدوج   2 العا  الجمع  ن  إ   .1

املنعقـد بتاريخ  )العادي وغـيرالعادي( 

قد قررعــد2 حــل   2121 دسمبر   31

أن  رغــم  وإسـتمـراريــتـها  الشركة 

ربع  عن  تـقـل  الصافـية  وضعـيتـها 

رأسمالها اإلجتماعي.

لـدى  القانوني  يـداع  اإل  تم   .2

بالدارالـبـيضاء،  الـتجارية  الـممكمة 

عـــدد  تــمت   2122 يوليو   26 بتاريخ 

.832314

541I

AB LAW GROUP

 HIKVISION MOROCCO LLC

S.A.R.L
إعالن حتعدد القرارات

 HIKVISION MOROCCO LLC

.S.A.R.L

بمقت�ضى اجتماع الجمعية العاحة 

يونيو   21 في  املنعقد  العادية  غير 

للتسمية  الحاحلة  للشركة   ،2122

 HIKVISION MOROCCO LLC

املسؤولية  ذات  شركة   ،.S.A.R.L

االجتماعي  حقرها  الكائن  املحدودة، 

ال0ابق  الزرق0وني،  شارع   92 ب 

املغرب،  البيضاء،  الدار  السابع، 

بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

تم   ،459293 الرقم  تمت  البيضاء 

اتخاذ القرارات التالية :

ليشمل  الشركة  نشاط  •توسيع 

املراقبة  حعدات  وتصدير  استيراد 

وأي   CCTVو الفيديو  بكاحيرات 

خدحات ذات صلة، 

النظا2  حواد  ترقيم  تصحيح   •

األسا�ضي للشركة،

النظا2  حن   3 املادة  تعديل   •

األسا�ضي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832467.

542I

h plus conseil

مراكش أتيتيود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

h plus conseil
 RUE BEN AICHA IMM 2 APP 25
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

maroc
حراكش أتيتيود شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي جوهرة 
االطلس ، دوحين فريمة ، دكتور 

حوالي العين، طريق اوريكا كلم 13 - 
41111 حراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52739
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 نونبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ، هيلين حاري  )ة(  تفويت السيد 
1.111 حصة  سيمون دبليو بيرناتس 
حصة   1.111 أصل  حن  اجتماعية 
لفائدة السيد )ة( إريك روجر نيديليك 

بتاريخ 11 أغس0س 2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
حاي   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136634.
543I

SAHEL CONSULTING

TARAF AQUA
إعالن حتعدد القرارات

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

TARAF AQUA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 195 
تجزئة حوالي رشيد املمددة بلوك 2 

العيون 71111 العيون املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.42481
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بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 21 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تأسيس شركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
القانوني  حمثلها  شركة  تأسيس   :
البكاي الداه ، حقرها اإلجتماعي رقم 
املمددة  رشيد  حوالي  تجزئة   195

بلوك 2 العيون 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2321/22.
544I

FADIFISC

ALASKA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FADIFISC
شارع املقاوحة رقم 2 ال0ابق االول 

عمارة احزيل والزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
ALASKA PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 16 
زنقة بيروت حي الشالي بيوكرة - 

87111 بيوكرة اشتوكة ايت باها 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22347
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   23 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  حبلغ   ALASKA PRIVE
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
حي  بيروت  زنقة   16 رقم  اإلجتماعي 
بيوكرة   87111  - بيوكرة  الشالي 
ل  نتيجة  املغرب  باها  ايت  اشتوكة 
في  ووضعها  لشركة  املسبق  الحل   :

التصفية بالترا�ضي بين الشركاء..

رقم  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
بيوكرة  الشالي  حي  بيروت  زنقة   16
باها  ايت  بيوكرة اشتوكة   87111  -

املغرب. 
و عين :

حص0فى  شضوض  السيد)ة( 
الفرح بنسركاو   795 رقم  وعنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  اكادير   81111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1392/2122.
545I

IDOLE COUTURE

 Entreprise Générale Est et
Ouest

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IDOLE COUTURE
135 تجزئة حفيظ الخير سيدي 

حعروف ال0ابق السفلي ، 21111، 
الدار البيضاء املغرب

 Entreprise Générale Est et Ouest
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 156، زنقة 
أبو زيد الدادو�ضي الرقم 9 - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

542821
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.Entreprise Générale Est et Ouest
غرض الشركة بإيجاز : - االستتمار 

واإلنعاش العقاري

- االستيراد والتصدير.
 ،156  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  9 الرقم  الدادو�ضي  زيد  أبو  زنقة 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حممد بن عبد الرحمن بن 
بندر العتيبي : 511 حصة بقيمة 111 

درهم للحصة .
السيدة نفيسة فتحي : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الرحمن  عبد  بن  حممد  السيد 
بن بندر العتيبي عنوانه)ا( السعودية 

21111 السعودية السعودية.
عنوانه)ا(  فتحي  نفيسة  السيدة 
سيدي   314 رقم  فلوريدا  تجزئة 
البيضاء  الدار   21111 حعروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الرحمن  عبد  بن  حممد  السيد 
بن بندر العتيبي عنوانه)ا( السعودية 

21111 السعودية السعودية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حاي 2122 تمت رقم 16436.

546I

ENTRAVER SARL

ENTRAVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ENTRAVER SARL
تجزئة حوالي رشيد شارع عمان 
عمارة 18 كراج12 ، 93111، 

الفنيدق املغرب
ENTRAVER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

حوالي رشيد شارع عمان عمارة 18 
كراج 12 - 93111 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31773

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENTRAVER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.SPÉCIALISES

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 18 حوالي رشيد شارع عمان عمارة 

كراج 12 - 93111 الفنيدق املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 51  : حمزة  الركو  الهيشو  السيد 

حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة .

 السيد الهيشو الركو عبد العزيز :

درهم   1.111 بقيمة  حصة   51

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

العزيز  عبد  الهيشو الركو  السيد 

جبل  زنقة  املرجة  حي  عنوانه)ا( 

الفنيدق   93111  16 رقم  أوكيمدن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

حمزة  الركو  الهيشو  السيد 

جبل  زنقة  املرجة  حي  عنوانه)ا( 

الفنيدق   93111  16 رقم  أوكيمدن 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1418.

547I
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RSM MOROCCO

AXILIUM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RSM MOROCCO
56 شارع الكورنيش اقاحة 

اليشت الدارالبيضاء ، 21111، 
الدارالبيضاء املغرب

AXILIUM شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
جون جوريس حي كوتيي - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25111

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   14 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
 AXILIUM الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 
زنقة   49 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 21111  - كوتيي  حي  جوريس  جون 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 
حيث  لخسارة  الشركة  تسجيل 
أصبمت الوضعية الصافية للشركة 

أقل حن ربع رأسمالها 
.

زنقة   49 و حدد حقر التصفية ب 
جون جوريس حي كوتيي الدارالبيضاء 

- 21111 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين :

ارنود  سيباستيان  السيد)ة( 
كوحب  ايميل   4 وعنوانه)ا(  براسور 
)ة(  كمصفي  فرنسا  هويل   78811

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832316.
548I

VISION VASTE CONSULTING

HIM MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
HIM MAROC شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي اكزناية 
جنان املريني وجنان الواد - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128121

في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   24
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 HIM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC
املعدات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحرائق،  على  للقضاء  واألدوات 

البناء واألشغال املختلفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اكزناية جنان املريني وجنان الواد 

91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حمزة  الزقان  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمزة  الزقان  السيد 
 27 رقم   35 زنقة   1 حي بني ورياغل 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حمزة  الزقان  السيد 
 27 رقم   35 زنقة   1 حي بني ورياغل 

91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   11 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 254711.
549I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

GR3 PROMO
إعالن حتعدد القرارات

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D’EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ’CASABLANCA

MAROC
GR3 PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 5 شارع 
عبد هللا ابن ياسين اقاحة بلدون 
ال0ابق 5 ارقم 5 الدار البيضاء - 

25111 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.539751

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 16 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
رفع رأسمال   :  1 قرار رقم القرار 
 : حايلي  على  ينص  الذي   : الشركة 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.344.111»
 1.464.111« إلى  درهم»   121.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

عينية.
قرار رقم القرار 2 : تميين النظا2 
الذي ينص على   : االسا�ضي للشركة 
االسا�ضي  النظا2  تميين   : حايلي 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 
النظا2 األسا�ضي التالية : 

: الذي ينص  6 و7  بند رقم البند 
على حايلي : رفع رأسمال الشركة بمبلغ 
حن  أي  درهم»   1.344.111« قدره 
 1.464.111« إلى  درهم»   121.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 
 1211 حن  الحصص  ورفع  عينية. 
بشكل  حصة   14641 الى  حصة 

حتساوي بين الشركاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831996.
551I

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. ذات الشريك 

الوحيد

SOCIETE NAMSC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي ال0ابق االول بني 
حالل 21 شارع املتنبي ال0تبق االول 
بني حالل، 23111، بني حالل املغرب
SOCIETE NAMSC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني عمارة 385 ال0ابق 
السفلي بني حالل 23111 بني حالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12951
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE NAMSC SARL
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حتنوعة أو إنشاءات.
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شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق   385 عمارة  الثاني  الحسن 
بني حالل   23111 السفلي بني حالل 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   351  : ايمن  بصير  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 125  : نفيسة  حؤليف  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
175 حصة   : السيدة بصيرصفاء 

بقيمة 111 درهم للحصة .
175 حصة   : السيدة بصيرشيماء 

بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   175  : السيدة بصيرحروة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ايمن  بصير  السيد 
شارع غزة رقم 38 اقاحة احيرة عمارة 
الشق  عين   11 شقة   14 طابق   16
21152 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
السيدة حؤليف نفيسة عنوانه)ا( 
تعاؤنية الشرف عمارة أ طابق1 شقة 
 21152 عين الشق الدار البيضاء   4

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بصيرصفاء  السيدة 

فرنسا ** فرنسا فرنسا.
عنوانه)ا(  بصيرشيماء  السيدة 
زيان  لوالد  طريق  السال2  اقاحة 
ال0ابق 13 درج 5 شقة 13 الجيروند 
الدارالبيضاء   21221 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  بصيرحروة  السيدة 
احيرة  اقاحة   38 حدخل  غزة  شارع 
السفلي  طابق   2 شقة   4 عمارة 
 21152 البيضاء  الدار  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  ايمن  بصير  السيد 
شارع غزة رقم 38 اقاحة احيرة عمارة 
الشق  عين   11 شقة   14 طابق   16

21152 الدار البيضاء  الدار البيضاء 
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 22 يوليو 

2122 تمت رقم 682.
551I

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. ذات الشريك 

الوحيد

 SOCIETE F.HANSALI SARL
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة حستأحنة الحنصالي ش.ذ.2.2. 
ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتنبي ال0ابق االول بني 
حالل 21 شارع املتنبي ال0تبق االول 
بني حالل، 23111، بني حالل املغرب
 SOCIETE F.HANSALI SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني عمارة رقم 385 

ال0ابق السفلي بني حالل 23111 بني 
حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12947

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE F.HANSALI SARL AU
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة اإلعالحيات .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 385 رقم  عمارة  الثاني  الحسن 
ال0ابق السفلي بني حالل 23111 بني 

حالل املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : اكوجيل  حممد  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حممد اكوجيل عنوانه)ا( 
الثاني  الحسن  شارع  حمدان  اوالد 
الرقم 385 بني حالل 23111 بني حالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد اكوجيل عنوانه)ا( 
الثاني  الحسن  شارع  حمدان  اوالد 
الرقم 385 بني حالل 23111 بني حالل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 22 يوليو 

2122 تمت رقم 681.
552I

حكتب التوتيق

ALLO CROQUETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حكتب التوتيق
اقاحة ياسمينة 3 زنقة ابن العريف 
حكتب 5 ال0ابق 2 املعاريف الدار 
البيضاء، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
ALLO CROQUETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 22 حكرر، 
زنقة اطلس حي السال2 - 21211 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رحالي  هشا2  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   5.111
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   21.111

كوثر حراكا بتاريخ 17 يوليو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832319.

553I

PUSH CENTER

RED-DOUAA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
RED-DOUAA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 357 شارع 
حممد الخاحس ال0ابق 5 الشقة 
9 القضاء ا2 الدار البيضاء الدار 
البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551695

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
RED-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DOUAA
ح0عم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بسعر ثابت.
 357  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 ال0ابق  الخاحس  حممد  شارع 
البيضاء  الدار  ا2  القضاء   9 الشقة 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : عتمان  حهدي  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عتمان  حهدي  السيد 
رقم   89 11 عمارة  اقاحة البدر 2 س 
 21111 9 عين السبع الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  عتمان  حهدي  السيد 
رقم   89 11 عمارة  اقاحة البدر 2 س 
 21111 9 عين السبع الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832235.
554I

MA GLOBAL CONSULTING

ALLIXUS 1
إعالن حتعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
11 زاوية شارع لندن وزنقة حجاج 
ابن عرطة ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
ALLIXUS 1 »شركة املساهمة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 112، 
زنقة أبوالوقت، إقاحة الرجاء، إقاحة 
ج7، ال0ابق الثاني، - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.214971

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: تجديد والية أعضاء حجلس اإلدارة 
 Thomas et Piron« الشركة   •  :
ويمثلها   «Holding »TP Holding
السيد   • السيد لويس حاري بيرون. 
لويس حاري بيرون ملدة ست سنوات 
العادي  العا2  الجمع  بنهاية  تنتهي 

عا2  في  سيعقد  الذي  للمساهمين 
2128 ؛ 

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
 TP HOLDING« شركة  تعيين   :
شارع   112 في  الكائنة   «MAROC
ال0ابق   ، إقاحة الرجاء   ، أبو الوقت 
الثاني ، الدار البيضاء حمثلة بالسيد 
لويس حاري بيرون كعضو جديد في 
سنوات.  ست  ملدة  اإلدارة  حجلس 
العادي  العا2  نهاية الجمع  في  تنتهي 
عا2  في  سيعقد  الذي  للمساهمين 

2128 ؛
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
حجلس  اجتماع  لقرار  وفًقا   : حايلي 
تقرر   ،  2122 يوليو   1 اإلدارة بتاريخ 
تعيين السيد لويس حاري ريمي ألبرت 
السفر  جواز  حاحل  بيرون  غيسالن 
ملجلس  كرئيس   ES683298 رقم 
تنتهي  سنوات  ست  ملدة  اإلدارة 
العادي  العا2  االجتماع  نهاية  في 
عا2  في  سيعقد  الذي  للمساهمين 
املالية  البيانات  للموافقة   2128

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2127
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  44 رقم  بند 

حايلي : تعيين أعضاء حجلس اإلدارة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832162.

555I

tensiftconsultant

MAROSTONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة ال0ن0اوي زنقة 
الصناعة ، 46111، آسفي املغرب

MAROSTONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي سيدي 
املكي سواقة طريق والد عبو - 

26111 برشيد املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8279

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :
- نقل الضائع لحساب الغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   26 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تمت رقم 735.
556I

علرون

علرون
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

علرون
درب بلعراس رقم 63 سيدي يوسف 

بن علي ، 41111، حراكش املغرب
علرون شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

العاحرية أيت فاسكا سيدي داوود 
أيت أورير - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127197

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : علرون.
غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 

أنواع العقاقير وأشغال البناء.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
داوود  سيدي  فاسكا  أيت  العاحرية 
أيت أورير - 41111 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

حصة   111  : السيد حممد أتهال 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أتهال  حممد  السيد 

 41111 سيبع   63 درب بلعراس رقم 

حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد حممد أتهال عنوانه)ا( درب 

بلعراس رقم 63 سيبع 4111 حراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7327.

557I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

CHADYAN INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT

 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

CHADYAN INVEST شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املسار 

837، الشقة رقم 3 طريق أسفي 

حراكش - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126433

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHADYAN INVEST
في  وكالة   : بإيجاز  غرض الشركة 
خدحات تنظيم اللقاءات واملناسبات 

- التجارة - األشغال العاحة.
املسار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أسفي  طريق   3 رقم  الشقة   ،837

حراكش - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد احمد أحين الرحالي : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الرحالي  أحين  احمد  السيد 
زنقة عبد العزيز   31 رقم  عنوانه)ا( 
بوطالب الشقة 2 ال0ابق 1 2 ج فاس 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الرحالي  أحين  احمد  السيد 
زنقة عبد العزيز   31 رقم  عنوانه)ا( 
بوطالب الشقة 2 ال0ابق 1 2 ج فاس 

31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 6461.
558I

CORPOCONSULT SARL

كلينيك لو كران طانجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
 B N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC
كلينيك لو كران طانجي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

البرانس 1، إقاحة نرجس 2 زنقة 
األرز ال0ابق األر�ضي وتمت أر�ضي 

الثاني - 91161 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118139
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كلينيك 

لو كران طانجي.
غرض الشركة بإيجاز : حستشفى.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البرانس 1، إقاحة نرجس 2 زنقة األرز 
ال0ابق األر�ضي وتمت أر�ضي الثاني - 

91161 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 221  : طانجي  إيمو  حيد  الشركة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد أساحة العلوي العبدالوي 
درهم   111 بقيمة  حصة   111  :

للحصة.
السيد عبد القادر إحرشوي : 111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
عشعاش  الدين  جمال  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   111  :

للحصة.
اإلدري�ضي  لخضر  بوبكر  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   111  :

للحصة.
 111  : الحسني  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد نور الدين عزيز : 81 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
اشقري  املنعم  عبد  السيد 
بكدوري : 81 حصة بقيمة 111 درهم 

للحصة .
 111  : العتماني  عادل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد يوسف خمي�ضي : 21 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

الشركة حيد إيمو طانجي عنوانه)ا( 

حدائق2-3  إقاحة  العهد  ولي  شارع 

ال0ابق األول 11111 طنجة املغرب.
السيد أساحة العلوي العبدالوي 

 11111 اشقار  طريق  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب.
إحرشوي  القادر  عبد  السيد 

الرياض  حي   3 ق0اع   11 عنوانه)ا( 

الرباط   11111 ب  السفراء  إقاحة 

املغرب.

عشعاش  الدين  جمال  السيد 

أ  شارع حراكش بلوك   26 عنوانه)ا( 

11111 طنجة املغرب.

اإلدري�ضي  لخضر  بوبكر  السيد 
6زنقة غرناطة نافار إقاحة  عنوانه)ا( 

طنجة   11111 فرانسيسكو  سان 

املغرب.

السيدة أسماء الحسني عنوانه)ا( 
13 زنقة العراق إقاحة تاروكان رقم 9 

11111 طنجة املغرب.

السيد نور الدين عزيز عنوانه)ا( 
زنقة األو�ضي عمارة س2 رقم 8 أكدال 

11111 الرباط املغرب.
اشقري  املنعم  عبد  السيد 
بكدوري عنوانه)ا( 38 زنقة األن0اكي 

إقاحة األحم 11111 طنجة املغرب.

العتماني عنوانه)ا(  السيد عادل 

 11111 بوبانا  النخيل  إقاحة   45

طنجة املغرب.

السيد يوسف خمي�ضي عنوانه)ا( 

 3 رقم  النيل  إقاحة  روسيا  شارع   2

11111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
إحرشوي  القادر  عبد  السيد 

الرياض  حي   3 ق0اع   11 عنوانه)ا( 

الرباط   11111 ب  السفراء  إقاحة 

املغرب

العتماني عنوانه)ا(  السيد عادل 
 11111 بوبانا  النخيل  إقاحة   45

طنجة املغرب
اإلدري�ضي  لخضر  بوبكر  السيد 
6زنقة غرناطة نافار إقاحة  عنوانه)ا( 
طنجة   11111 فرانسيسكو  سان 

املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 16 

يوليو 2121 تمت رقم 244212.
559I

ديوان املوثق حممد احين بنيس حوثق ب0نجة

AYA 3 S COFFEE SNACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان املوثق حممد احين بنيس 
حوثق ب0نجة

ساحة حوزار 11، زنقة اليمن، زاوية 
زنقة االردن، ال0ابق الثاني رقم 6 
اقاحة الشاطئ البريد االلكتروني 
 - benaminot@hotmail.com :

الهاتف : 1539945255، 91111، 
طنجة املغرب

AYA 3 S COFFEE SNACK شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي االدريسية 
1 ، 72 شارع طارق ابن زياد، املحل 

رقم 1ب - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129179
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AYA 3 اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 

.S COFFEE SNACK
إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
للوجبات  ح0عم  أو  حقهى  وتسيير 
الخفيفة واستيراد وتصدير أي حنتج 
الرئي�ضي  النشاط  لتسيير  حادة  أو 

للم0عم.
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جميع  وتمضير  وبيع  شراء   -
الوجبات الغذائية وخاصة الوجبات 
والوجبات  والسندويشات  الجاهزة 

السريعة.
عنوان املقر االجتماعي : االدريسية 
املحل  72 شارع طارق ابن زياد،   ،  1

رقم 1ب - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد سعيد زارو عنوانه)ا( ق0اع 
شارع الياسمين   6 رقم  بلوك اوه،   7

11114 الرباط املغرب.
التمسماني  اعبوتي  احل  السيدة 
رقم  اوه،  بلوك   7 ق0اع  عنوانه)ا( 
الرباط   11114 الياسمين  شارع   6

املغرب.
عنوانه)ا(  زارو  سليمان  السيد 
شارع   6 رقم  اوه،  بلوك   7 ق0اع 

الياسمين 11114 الرباط املغرب.
السيد ايوب زارو عنوانه)ا( ق0اع 
شارع الياسمين   6 رقم  بلوك اوه،   7

11114 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  زارو  سليمان  السيد 
شارع   6 رقم  اوه،  بلوك   7 ق0اع 

الياسمين 11114 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7317.
561I

STE ARSALAN CHAOUIA

PLAISIRINO.S
إعالن حتعدد القرارات

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املع0ي رقم 
 SETTAT ،26111 ، 843 163 ص.ب

MAROC
PLAISIRINO.S »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : عمارة 
النسيم 7 شارع الحسن الثاني 
ال0ابق االر�ضي رقم 2 س0ات - 

26111 س0ات املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7121

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 11 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
الشريكة  :تنازلت  األسهم  تمويل   :
الحاحلة  رجاء  الل0يفي  السيدة 
 W426667 رقم  الوطنية  لـلب0اقة 
الحاحلة  شيماء  الل0يفي  والسيدة 
 W426666 رقم  الوطنية  لـلب0اقة 
السيد الل0يفي يوسف حاحل  ؛  إلى 
رقم الوطنية  لـلب0اقة  الحاحلة 
حقابل  سهم   2411 ؛   W358291
111.11 درهم لكل حنها 241.111.11 

درهم.
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
شركة  حن  القانوني.  الشكل  تغيير   :
الى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 
دات املسؤولية املحدودة دات شريك 

الوحيد
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
حجوهرات   : التالي  النشاط  إلغاء   :

األزياء واإلكسسوارات.
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
: قررت الشركة تعديل عنوان السيد 
الل0يفي يوسف حن حي الفرح 1 زنقة 
ابو تما2 رقم 4 س0ات، إلى شارع اللة 
عائشة تجزئة الجماني رقم 8 س0ات
قرار رقم 5 : الذي ينص على حايلي 
العنوان  تعديل  الشركة  قررت   :
 7 املحلي للشركة حن عمارة النسيم 
شارع الحسن الثاني ال0ابق التمت 
 7 النسيم  إلى عمارة   2 االر�ضي رقم 
شارع الحسن الثاني ال0ابق االر�ضي 

رقم 2 س0ات
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: يتم تشكيلها بموجب هذا املستفيد 
فيما  إنشاؤها  تم  التي  األسهم  حن 

يمكن  الذين  أولئك  وجميع   ، بعد 
حن   ، بأي صفة  أن يصبموا شركاء 
 ، األسهم التي تم إنشاؤها فيما بعد 
لتمثيل زيادة رأس املال ، شركة ذات 
حسؤولية حمدودة حع حساهم واحد 
واألحكا2  التشريع  سيمكمها  والتي 
يتعلق  فيما  بها  املعمول  التنظيمية 
بالشركات ذات املسؤولية املحدودة 
بموجب  وكذلك  واحد  حساهم  حع 

هذا النظا2 األسا�ضي.
بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي : 
أصبح هدف الشركة على النمو التالي 

: تشغيل حقهى
بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
عمارة   : في  الرئي�ضي  املكتب  يقع   :
الثاني  الحسن  شارع   7 النسيم 

ال0ابق االر�ضي رقم 2 س0ات
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
نقدي  بمبلغ  للشركة  التبرع  تم   :
يوسف  الل0يفي   : السيد   : وهو 

..................611.111 درهم
بند رقم 8 : الذي ينص على حايلي 
: تم تمديد رأس املال بمبلغ ستمائة 
درهم(   611.111.11( درهم  ألف 
حقسمة إلى حائة سهم بقيمة ستمائة 
النمو  على  حوزعة  حنها  لكل  درهم 
يوسف  الل0يفي   : السيد   : التالي 

....................... 6111 وحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 االبتدائية بس0ات بتاريخ 

2122 تمت رقم 571/22.
561I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SALAH BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
SALAH BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 1، 

أيت حمي الجماعة الحضرية عين 
الشكاك، صفرو - 31111 صفرو 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3795
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SALAH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BETON
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
حنعش   - البناء  وأشغال  املختلفة 

عقاري.
 ،1 رقم   : املقر االجتماعي  عنوان 
عين  الحضرية  الجماعة  حمي  أيت 
صفرو   31111  - صفرو  الشكاك، 

اململكة املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السيد عبدالرحيم البهجة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عبدهللا صالح : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
البهجة  عبدالرحيم  السيد 
عين  املركز  الشكاك  عين  عنوانه)ا( 
صفرو   31111 صفرو  الشكاك 

اململكة املغربية.
عنوانه)ا(  صالح  عبدهللا  السيد 
أيت حمي غين الشكاك ايموزار كندر 

31111 صفرو اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
البهجة  عبدالرحيم  السيد 
عين  املركز  الشكاك  عين  عنوانه)ا( 
صفرو   31111 صفرو  الشكاك 

اململكة املغربية
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2122 تمت رقم 252.

562I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 STE ADIXION
PERFORMANCE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4
 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
 STE ADIXION PERFORMANCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
 LOTS : وعنوان حقرها اإلجتماعي
 RIAD N° 240 NARJIS - 30100

. FES MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.61445

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   26 املؤرخ في 
 STE ADIXION PERFORMANCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
رأسمالها  حبلغ  الوحيد  الشريك 
حقرها  وعنوان  درهم   11.111
 LOTS RIAD N° 241 اإلجتماعي 
 NARJIS - 31111 FES MAROC
على  الشركة  حصول  لعد2  نتيجة 
صفقات تخول لها تمقيق حعاحالت 

حهمة .
و عين :

السيد)ة( هشا2 دويب وعنوانه)ا( 
النرجس   241 رقم  الرياض  تجزئة 
)ة(  كمصفي  حغرب  فاس   31111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
تجزئة  وفي   2122 يونيو   26 بتاريخ 
 31111  - النرجس   241 الرياض رقم 

فاس حغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3185/2122.
563I

RL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE LA
FUENTE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

استمرار نشاط الشركة

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE LA
FUENTE »شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : 71 ححج 
الجيش امللكي - - الدار البيضاء 

املغرب.
»استمرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري : -.
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 15 يونيو 2122 تقرر حا يلي 

:
رغم  الشركة  حل  بعد2  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسمال  تخفيض   .2

بمبلغ يساوي 1 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831224.
564I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي حممد الصوفي حوثق

 SOCIETE IMMOBILIERE AL
MOUSTAKBAL
إعالن حتعدد القرارات

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
حممد الصوفي حوثق

87 عمارة كوفيكو2 ال0ابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE AL
MOUSTAKBAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 14 زنقة 

ابن زيدون - - طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5595

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 24 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

تاكيد وفاة االشريك السيد سعيد   :

السليماني وتمويل جميع الحصص 

السادة  ورثته  لفائدة  له  اململوكة 

السليماني،  ل0يفة  حجي،  فاطمة 

السليماني،  حبيبة  السليماني،  ملياء 

طارق السليماني وحممد السليماني

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: تفويت السيدة فاطمة حجي ل 375 

السادة  لفائدة  اجتماعية  حصة 

السليماني،  ملياء  السليماني،  ل0يفة 

السليماني  طارق  السليماني،  حبيبة 

وحممد السليماني

على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 

حايلي : تجديد صالحيات التسيير ملدة 

ل0يفة  السادة  لفائدة  حمدودة  غير 

السليماني، طارق السليماني وحممد 

السليماني

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

: تميين النظا2 االسا�ضي 

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي : 

اعادة تقسيم راس حال الشركة وفق 

الحصص االجتماعية الجديدة

بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

ملدة  التسيير  صالحيات  تجديد   :

ل0يفة  السادة  لفائدة  حمدودة  غير 

السليماني، طارق السليماني وحممد 

السليماني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255769.

565I

STE FSMC SARL AU

 STE MARBRE TAFOUGHALT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 18

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE MARBRE TAFOUGHALT
SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

باوطلحة بوحية حيدلت - 54351 
حيدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3253

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MARBRE TAFOUGHALT SARL

. AU
غرض الشركة بإيجاز : رخا2.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 54351  - حيدلت  بوحية  باوطلحة 

حيدلت املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حساال  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   MAROC السيد 

MAROC 54351 حيدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
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عنوانه)ا(  حساال  لحسن  السيد 
املغرب 54351 حيدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  االبتدائية بميدلت 

2122 تمت رقم 189.
566I

NKH CONSULTING SARL

2MBH NEGOCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
2MBH NEGOCE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األب0ال شقة 4 أكدال تمارة الرباط 

11111 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6253/119499

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   13 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 2MBH NEGOCE الشريك الوحيد 
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 
شارع   15 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
أكدال تمارة الرباط   4 األب0ال شقة 
 : ل  نتيجة  املغرب  الرباط   11111

أزحة حالية وكوفيد 19.
و حدد حقر التصفية ب 15 شارع 
أكدال تمارة الرباط   4 األب0ال شقة 

11111 الرباط املغرب. 
و عين :

السيد)ة( حراد ابراهيم وعنوانه)ا( 
سال  حصين   31 رقم  فرح  تجزئة 
)ة(  كمصفي  املغرب  سال   11111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 15 شارع األب0ال 

شقة 4 أكدال تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 126588.

567I

LE PREMIER CONSEIL

VISA KECH IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
VISA KECH IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد السادس اقاحة حنارة الشقة 
رقم 1 - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127783
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 VISA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.KECH IMMOBILIER
*دعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستتمرين
*الوسيط في أي عملية

*تنضيم التظاهرات واالحداث.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حممد السادس اقاحة حنارة الشقة 

رقم 1 - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حسن الناعم : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

: كبدي  االدري�ضي  خالد   السيد 
511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الناعم  حسن  السيد 
حي الحسني رقم 861 41111 حراكش 

املغرب.
كبدي  االدري�ضي  خالد  السيد 
اعيش  بن  علي  دوار  عنوانه)ا( 
حراكش   41111 سعادة  الراب0ين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الناعم  حسن  السيد 
حي الحسني رقم 861 41111 حراكش 

املغرب
كبدي  االدري�ضي  خالد  السيد 
اعيش  بن  علي  دوار  عنوانه)ا( 
حراكش   41111 سعادة  الراب0ين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138119.
568I

AC FIDUS

PRESTIGE POISSON
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

PRESTIGE POISSON شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي الحرية 
2 رقم 872 ال0ابق الثاني - 28831 

املحمدية املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21119

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  11 يونيو  املؤرخ في 

املقر االجتماعي الحالي للشركة حن » 
حي الحرية 2 رقم 872 ال0ابق الثاني 
إلى »حي  املحمدية املغرب»   28831 -
فضل هللا تجزئة رقم 11 حخزن تمت 

ار�ضي - 28831 املحمدية املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1446.
569I

zeya

الودغيري غاز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

zeya
 appt 16 imm b rce hannassi N°8
 rue ahmed chbihi av des far fes

، 30000، fes maroc
الودغيري غاز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

41 الحي الصناعي بنسودة فاس - 
31111 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39723

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2116 ديسمبر   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«511.111 درهم» أي حن »111.111 
عن  درهم»   611.111« إلى  درهم» 
ديون  حع  حقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2117 تمت رقم 1211/17.
571I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Gloamingo
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
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 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

Gloamingo شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحلين 
رقم 1 و2 حركب نسيم الجنوب 

ال0ريق الوطنية رقم 8 شيشاوة - 

41111 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2143

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Gloamingo

غرض الشركة بإيجاز : -1 تصنيع 

أجهزة اإلنارة الكهربائية

2 - كهرباء السيارات.

-3 تشخيص السيارات.

-4 تاجر.

املحلين   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الجنوب  نسيم  حركب  و2   1 رقم 

 - شيشاوة   8 رقم  الوطنية  ال0ريق 

41111 شيشاوة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد وليد عويدة : 1111 بقيمة 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

حي  السيد وليد عويدة عنوانه)ا( 

 41111 شيشاوة   11 رقم  القدس 

شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

حي  السيد وليد عويدة عنوانه)ا( 
 41111 شيشاوة   11 رقم  القدس 

شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باحنتانوت بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم 281/2122.
571I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SPACE INVEST SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
SPACE INVEST SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 14, شارع 
حوالي إسماعيل, إقاحة حوالي 

إسماعيل ال0ابق الثالث رقم الشقة 
9 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127989

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   26
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SPACE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. INVEST SARL AU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�ضي للشركة هو :
إدارة األصول العقارية الخاصة   -

بها
سيتم  أو  حبني  عقار  أي  حيازة   -

بناؤه واستئجاره و/ أو بيعه
حن  والتخلص  وإدارة  حلكية   -
املمتلكات التي يمكن أن تصبح الحًقا 
عن طريق االستمواذ أو   ، ا لها 

ً
حالك

التبادل أو املساهمة أو غير ذلك
إنشاء جميع املباني لالستخدا2   -
السكني  أو  الصناعي  أو  التجاري 
إحا عن طريق  املباني  وتشغيل هذه 
وجه  وعلى  حال  بأي  أو  اإليجار 
ال0ابق  الخصوص تقسيمها حسب 

والشقة للبيع
أن  للشركة  يمكن   ، باملناسبة   -
تنفذ بالنيابة عنها جميع عمليات بناء 
املساكن واملباني لالستخدا2 التجاري 

والصناعي املعدة للتأجير
العمليات  جميع  عاحة  بصفة   
التجارية, املالية, الصناعية والعقارية 
التي تتعلق بصفة حباشرة باملواضيع 
املشار إليها أعاله أو أي حوضوع حشابه 
له أو يمكنه املساهمة في النمو تمت 

أي نوع لحساب الشركة الخاصة. .
 ,14  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقاحة حوالي  شارع حوالي إسماعيل, 
إسماعيل ال0ابق الثالث رقم الشقة 

9 - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   111  : قادة  السيد سليم 

بقيمة 1.111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قادة  سليم  السيد 
تجزئة سفيف شارع ابن الق0ان رقم 

13 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  قادة  سليم  السيد 
تجزئة سفيف شارع ابن الق0ان رقم 

13 91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   18 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 254561.

572I

CAM

ANSSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CAM
 BD LA RESISTANCE 271

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

ANSSAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 شارع املقاوحة 

- 21811 املحمدية املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31157

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يوليو   18 املؤرخ في 
نشاط الشركة حن »استيراد وتصدير

تاجر
إلى   « حختلفة  واعمال  البناء 

»استيراد وتصدير
حستتمر عقاري 

تاجر أثاث».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1448.
573I

BMH EXPERTS

 ORC DISTRIBUTION
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجتماعي للشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
 ORC DISTRIBUTION MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 9 شارع 
املسعودي الدور األر�ضي بالدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
تمويل املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.25163

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  26 أبريل  املؤرخ في 
املقر االجتماعي الحالي للشركة حن »9 
شارع املسعودي الدور األر�ضي بالدار 
البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 
»املن0قة  إلى  املغربية»  اململكة 
الصناعية بن حسيك سيدي عتمان 
، شارع 3 ق0عة. -135 الدار البيضاء 
اململكة  البيضاء  الدار   21111  -

املغربية».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832425.

574I

BMH EXPERTS

ORCHESTRA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
ORCHESTRA MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 

الصناعية بن حسيك سيدي عتمان 
، شارع 3 ق0عة. 135 - 21111 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.832411

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«911.111 درهم» أي حن »111.111 
عن  درهم»   1.111.111« إلى  درهم» 
إدحاج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 25136.

575I

FOUZMEDIA

A.M.Y EL BINAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
A.M.Y EL BINAA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 59 شارع 

حوالي عبدالعزيز إقاحة حوالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القني0رة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65329
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 A.M.Y : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EL BINAA
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املختلفة وأشغال البناء
بيع حواد البناء

اإلنعاش العقاري.
 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقاحة  عبدالعزيز  حوالي  شارع 
 14111  -  4 حوالي عبدالعزيز الرقم 

القني0رة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حماد  بنعي�ضى  السيد 
تجزئة البرنو�ضي رقم 3 --- بلقصيري 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حماد  بنعي�ضى  السيد 
تجزئة البرنو�ضي رقم 3 --- بلقصيري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تمت   - بتاريخ  بالقني0رة  االبتدائية 

رقم -.
576I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE SORIFEX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 16
 n° 2 FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

STE SORIFEX شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 5 زنقة 

انزكان شارع الوفاء طريق صفرو 
فاس - 31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29633
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يوليو   14 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد STE SORIFEX حبلغ 
وعنوان  درهم   511.111 رأسمالها 
زنقة انزكان   5 حقرها اإلجتماعي رقم 
 - فاس  صفرو  طريق  الوفاء  شارع 
31111 فاس املغرب نتيجة ل : عد2 

تمقيق الهدف االجتماعي.
 5 رقم  التصفية ب  حقر  و حدد 
زنقة انزكان شارع الوفاء طريق صفرو 

فاس - 31111 فاس املغرب. 
و عين :

بلفلفل  احمد  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( زنقة انزكان اقمة النجو2 
فاس  س  نرجس   1 ال0ابق   9 رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   31111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3893.

577I

cherkaouaudit

SARAVN VOYAGES
إعالن حتعدد القرارات

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
SARAVN VOYAGES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : 11 شارع 
حو�ضى إبن نصير، إقاحة إبن سينا، 
ال0ابق 4، رقم 17 - - طنجة اململكة 

املغربية .
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.62149

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
حايلي : تجديد تفويض تسيير الشركة 
السيد   -  : سنوات حن طرف   3 ملدة 
حممد الهتمي )كمسير( - السيد عزيز 

العمراني لغريب )كمساعد حسير( 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: عد2 تجديد تفويض تسيير الشركة 
السيد جمال بن عبد   -  : حن طرف 

الصادق
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
تعيين السيد طه البنينو كمساعد   :

حسير جديد للشركة ملدة 3 سنوات
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

حايلي : تعيين املسيرين
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255978.

578I

FIDUCIAIRE HAMDELS

TAYMIYA COSMETIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
TAYMIYA COSMETIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ارحمة 
باساتين شقة دار بوعزة رقم 11 

الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551779

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TAYMIYA COSMETIC
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حستمضرات التجميل.
ارحمة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 11 رقم  بوعزة  دار  شقة  باساتين 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   51  : السيد بوحوال طارق 

بقيمة 111 درهم للحصة .

51 حصة   : السيدة جادري اكبل 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طارق  بوحوال  السيد 
فرنسا   75111 سين  سور  فيتري 

فرنسا.
عنوانه)ا(  اكبل  جادري  السيدة 
فرنسا   75111 سين  سور  فيتري 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  طارق  بوحوال  السيد 
فرنسا   75111 سين  سور  فيتري 

فرنسا
عنوانه)ا(  اكبل  جادري  السيدة 
فرنسا   75111 سين  سور  فيتري 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832342.
579I

EURO ACCOUNTING HOUSE

NAQACHI ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

NAQACHI ET FILS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : حتجر 
بال0ابق األر�ضي رقم 1 شارع 
التوفاني رقم 264 - 24111 

الجديدة اململكة املغربية .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.18725

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 14 حارس  املؤرخ في 
ذات  شركة   NAQACHI ET FILS
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
اإلجتماعي حتجر بال0ابق األر�ضي رقم 

 24111 - 264 1 شارع التوفاني رقم 
نتيجة  املغربية  اململكة  الجديدة 

لعد2 القيا2 بأي نشاط تجاري.
و عين :

نقا�ضي  حممد  السيد)ة( 
املعمورة  تجزئة   .51 وعنوانه)ا( 
املغربية  اململكة  الجديدة   24111

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
حتجر  وفي   2122 حارس   14 بتاريخ 
بال0ابق األر�ضي رقم 1 شارع التوفاني 
الجديدة اململكة   24111 -  264 رقم 

املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
14 أبريل  االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2122 تمت رقم 27718.

581I

FLASH ECONOMIE

SAM DISCOUNT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SAM DISCOUNT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 56 
شارع حوالي يوسف - 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
547965

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 SAM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DISCOUNT

غرض الشركة بإيجاز : بيع األثاث 

 التجارة بجميع أنواعها.

56 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

حوالي يوسف - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : طاهري  عصا2  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طاهري  عصا2  السيد 

 9RUE DES MACONS DE

 LUMIERE 95811 CERGY

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  طاهري  عصا2  السيد 

 9RUE DES MACONS DE

 LUMIERE 95811 CERGY

FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 828997.

581I

fidomek

 SOCIETE DOMAINE
EZZOUHRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE DOMAINE

EZZOUHRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 116 
شقة 2 زنقة ملعاركة الزيتون حكناس 

51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56819
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DOMAINE EZZOUHRI

.
غرض الشركة بإيجاز : حزارع 

استيراد وتصدير .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 116 
شقة 2 زنقة ملعاركة الزيتون حكناس 

51111 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد عزيز الزوهري : 521 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عمر الزوهري : 121 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 121  : الزوهري  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 121  : الزوهري  صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 : خمار  الزهراء  فاطمة  السيدة 
121 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 

 .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزوهري  عزيز  السيد 
اقاحة  هاء  عمارة   11 شقة  عنوان 
 51111 ج   2 املح0ة  شارع  النعيم 

حكناس املغرب.
عنوانه)ا(  الزوهري  عمر  السيد 
اقاحة  هاء  عمارة   11 شقة  عنوان 
 51111 ج   2 املح0ة  شارع  النعيم 

حكناس املغرب .

السيد املهدي الزوهري عنوانه)ا( 
اقاحة  هاء  عمارة   11 شقة  عنوان 
 51111 ج   2 املح0ة  شارع  النعيم 

حكناس املغرب .
الزوهري  صوفيا  السيدة 
 143 شارع الحسن الثاني  عنوانه)ا( 
طنجة   91111 حرشان   16 رقم 

املغرب .
خمار  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عمارة   11 شقة  عنوان  عنوانه)ا( 
اقاحة النعيم شارع املح0ة 2 ج  هاء 

51111 حكناس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الزوهري  عزيز  السيد 
اقاحة  هاء  عمارة   11 شقة  عنوان 
 51111 ج   2 املح0ة  شارع  النعيم 

حكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2773.
582I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

LACHQAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC
 LACHQAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي حوالي 
يوسف جنان ابن حدوش العمارة 

28 تازة - 35111 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6373
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يناير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LACHQAR DISTRIBUTION
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القهوه .
عنوان املقر االجتماعي : حي حوالي 
يوسف جنان ابن حدوش العمارة 28 

تازة - 35111 تازة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
لشقر  ر�ضى  حممد  السيد 
حي القدس ح0ماطة تازة  عنوانه)ا( 

35111 تازة املغرب.
السيد ياسين لشقر عنوانه)ا( حي 
تازة   35111 تازة  ح0ماطة  القدس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
لشقر  ر�ضى  حممد  السيد 
حي القدس ح0ماطة تازة  عنوانه)ا( 

35111 تازة املغرب
السيد ياسين لشقر عنوانه)ا( حي 
تازة   35111 تازة  ح0ماطة  القدس 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 121.
583I

LES GRANDS BATISSEURS INNOVANTS

 LES GRANDS BATISSEURS
INNOVANTS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل الشكل القانوني للشركة

 LES GRANDS BATISSEURS
INNOVANTS

 LOT MABROUKA N°199
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LES GRANDS BATISSEURS

INNOVANTS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان حقرها االجتماعي 
 LOT MABROUKA N°199
 MARRAKECH - 40000

. MARRAKECH
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8123

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  21 يوليو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة حن »شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138131.
584I

LES GRANDS BATISSEURS INNOVANTS

 LES GRANDS BATISSEURS
INNOVANTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

 LES GRANDS BATISSEURS
INNOVANTS

 LOT MABROUKA N°199
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LES GRANDS BATISSEURS

INNOVANTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 
 LOT MABROUKA N°199
 MARRAKECH - 40000
.MARRAKECH MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8123
العا2  الجمع  بمقت�ضى 
يوليو   21 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
2122 تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ 
حن  أي  درهم»   311.111« قدره 
«2.111.111 درهم» إلى »2.411.111 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138131.
585I

FIDUTRACO CONSULTING

YAMA SAKANE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
YAMA SAKANE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 12 ال0ابق الرابع - 

21131 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536447

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 فبراير   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 YAMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SAKANE
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال حتنوعة أو حقاول بناء
تصميم داخلي.

زنقة   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - ال0ابق الرابع   12 الصنوبر الشقة 

21131 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
البردعي  حنصف  حممد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

البردعي  حنصف  حممد  السيد 
الزرق0وني  حممد  شارع  عنوانه)ا( 
 - شقة7   3 طابق   271 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
البردعي  حنصف  حممد  السيد 
الزرق0وني  حممد  شارع  عنوانه)ا( 
 - شقة7   3 طابق   271 رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2122 تمت رقم 817871.

586I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE EL BOUGHI TRANS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوحيديا شارع حممد الخاحس 

ال0ابق 2الشقة3 تازة ، 35111، 
تازة املغرب

 STE EL BOUGHI TRANS SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

الحوانت باب حرزوقة تازة - 35111 
تازة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6629

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BOUGHI TRANS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للحساب الغير.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 35111  - الحوانت باب حرزوقة تازة 

تازة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 211.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 2.111  : احمد  البوغي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احمد  البوغي  السيد 
تازة  حرزوقة  باب  الحوانت  دوار 

35111 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  احمد  البوغي  السيد 
تازة  حرزوقة  باب  الحوانت  دوار 

35111 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 367.
587I

DEMER CONSULTING

LARBISA PRINT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1 RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب

LARBISA PRINT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبداملوحن طابق 2 رقم 18 - 21111 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551849

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LARBISA PRINT

طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
رقمية.

عنوان املقر االجتماعي : 119 شارع 
عبداملوحن طابق 2 رقم 18 - 21111 

البيضاء املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد يميى سكور : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد يميى سكور : 1111 بقيمة 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد يميى سكور عنوانه)ا( حي 
 11 133 ش0ر  رقم   12 األزهر عمارة 

البيضاء   21111 البرنو�ضي  سيدي 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

حي  السيد يميى سكور عنوانه)ا( 
 11 133 ش0ر  رقم   12 األزهر عمارة 

البيضاء   21111 البرنو�ضي  سيدي 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832363.

588I
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FIDUTRACO CONSULTING

Collecta

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

Collecta شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 ال0ابق الرابع - 

21131 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.513411

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 حاي   23 في  املؤرخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 21.111 رأسمالها  حبلغ   Collecta

 2 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 

ال0ابق   12 الشقة  الصنوبر  زنقة 

الرابع - 21131 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : عد2 حردودية نشاطها.

دوار  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

125 اوالد  حارت حمري طريق ازحور 

عزوز - - النواصر املغرب. 

و عين :

الهاروش  ساحية  السيد)ة( 

دوار حارت حمري طريق  وعنوانه)ا( 

النواصر   - عزوز  اوالد   125 ازحور 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831896.

589I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

MDC STRUCTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

MDC STRUCTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 218 شارع 

حممد الخاحس وادي ز2 25351 

وادي ز2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

963

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2118 حاي   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 MDC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. STRUCTURE

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكانيكية.

عنوان املقر االجتماعي : 218 شارع 

 25351 ز2  وادي  الخاحس  حممد 

وادي ز2 املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : حممد  الرهواني  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 511  : حممد  املسعودي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد الرهواني حممد عنوانه)ا( 
 25111 ف  ش   2 حي  بينة  زنقة   6

خريبكة املغرب.

حممد  املسعودي  السيد 
عنوانه)ا( 218 شارع حممد الخاحس 

25351 وادي ز2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد الرهواني حممد عنوانه)ا( 
 25111 ف  ش   2 حي  بينة  زنقة   6

خريبكة املغرب
حممد  املسعودي  السيد 
عنوانه)ا( 218 شارع حممد الخاحس 

25351 وادي ز2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
14 يوليو  االبتدائية بوادي ز2 بتاريخ 

2118 تمت رقم 75.
591I

gest consultants

DIGITAL AIGLE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�ضي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

DIGITAL AIGLE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

التمرير رقم 81 طابق 1 - 24111 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19625

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL AIGLE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلوحيات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 24111  -  1 طابق   81 رقم  التمرير 

الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
اسماعيلي  علوي  العربي  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
اسماعيلي  علوي  العربي  السيد 
عنوانه)ا( 51 شارع عمر ابن الخ0اب 
اقاحة ايمن طابق 5 شقة 22 21541 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
اسماعيلي  علوي  العربي  السيد 
عنوانه)ا( 51 شارع عمر ابن الخ0اب 
اقاحة ايمن طابق 5 شقة 22 21541 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 18 يوليو 

2122 تمت رقم -.

591I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 NEXT نيكست ستيب ايت
STEP IT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرق0وني اقاحة 

الزرق0وني ال0ابق السادس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

 NEXT STEP IT نيكست ستيب ايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 14-
18 حسن الصغير - 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
551165

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : نيكست 

. NEXT STEP IT ستيب ايت
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوجيا  وخدحات  •استشارات 

املعلوحات.
والت0وير  واإلنشاء  البمث   •
والت0بيق  والتلقين  واالعال2  والنشر 
وتمسين  طريقة  ألي  والتسويق 
طريقة حوجودة وأي عملية وبرناحج 

حاسوب يساهم في جميع املجاالت :
وأدوات  واإلدارة  التنظيم   •

تكنولوجيا املعلوحات.
املعلوحات  تكنولوجيا  إنجازات   •

والتمليالت والبرحجة.
اآللي  الحاسوب  تقنيات  تلقين   •

وتقنيات اإلدارة والتقنيات العلمية.
• حعالجة املعلوحات.

وانتقاء  املشورة  تقديم   •
وتكنولوجيا  البرحجة  في  األشخاص 
وأبماث  التسويق  في  املعلوحات 

السوق.
• أخذ أو حيازة أو استخدا2 أو نقل 
االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنش0ة.
وسيلة  بأي  الشركة  حشاركة   •
بشكل حباشر أو غير حباشر في أي   ،
بغرضها  حرتب0ة  تكون  قد  عمليات 
 ، جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
أو شراء  أو االكتتاب   ، املساهمة  أو 
 ، األوراق املالية أو حقوق الشركات 
أو اإلنشاء   ، أو االندحاج أو غير ذلك 
، أو االستمواذ ، أو التأجير ، أو إدارة 
اإليجار لجميع األعمال أو املؤسسات 
بيع  أو  تشغيل  أو  حيازة  أو  وأخذ   ،
االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلقة بهذه األنش0ة.

14-  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 21111  - الصغير  حسن   18

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 41.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 Pierre Joseph PILVEN السيد 

حصة   214  : بيلفن  جوزيف  بيير 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 Patrice Daniel LECESVE السيد

196 حصة   : باتريس دانيال ليسيف 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 Pierre Joseph PILVEN السيد 

 18 عنوانه)ا(  بيلفن  جوزيف  بيير 

ال0ابق   ، حمفوظ  نجيب  شارع   ،

الثاني ، شقة 4 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

 Patrice Daniel LECESVE السيد

باتريس دانيال ليسيف عنوانه)ا( ف 

، شارع ديس حلفاء 14511 هولكاتي 

- فرنسا 14511 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 Pierre Joseph PILVEN السيد 

 18 عنوانه)ا(  بيلفن  جوزيف  بيير 

ال0ابق   ، حمفوظ  نجيب  شارع   ،

الثاني ، شقة 4 21111 الدارالبيضاء 

املغرب

 Patrice Daniel LECESVE السيد

باتريس دانيال ليسيف عنوانه)ا( ف 

، شارع ديس حلفاء 14511 هولكاتي 

- فرنسا 21111 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831611.

592I

FICAGEST

OUHMID TRANSPORT
إعالن حتعدد القرارات

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، حراكش 

maroc
OUHMID TRANSPORT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : حي 
الكركور ايت اورير الحوز - 41111 

حراكش املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.111293

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
: الذي  -1 تغيير النشاط  قرار رقم 
النشاط  حذف   : حايلي  على  ينص 
اجل  حن  بالسيارات  البضائع  »نقل 
»نقل  النشاط  واضافة  الغير» 

البضائع حن اجل الغير»
قرار رقم -2 توسيع النشاط : الذي 
النشاط  اضافة   : حايلي  على  ينص 

»البمث واستغالل املعادن»
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 3 : الذي ينص على حايلي : 
-نقل البضائع حن اجل الغير - البمث 

واستغالل املعادن 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137737.
593I

MASDAC

JADDI FRUITS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MASDAC
 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV
 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC
JADDI FRUITS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 3 
شقة رقم 11 اقاحة االنبعاث 4 احل 
2 بنسركاو - 81111 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42151
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   17 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 JADDI FRUITS الوحيد  الشريك 
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 
 3 عمارة  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
احل   4 اقاحة االنبعاث   11 شقة رقم 
املغرب  اكادير   81111  - بنسركاو   2

نتيجة ل : التأثر بجائمة كورونا.
و حدد حقر التصفية ب حي تمديد 
 81111  - تكوين   19 رقم  الزيتون 

اكادير املغرب. 
و عين :

خالد جدي وعنوانه)ا(  السيد)ة( 
تكوين   19 رقم  الزيتون  تمديد  حي 
)ة(  كمصفي  املغرب  اكادير   81111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 112419.
594I

SAFIGEC

STE EREN CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE EREN CAR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
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الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 8 شارع 

باتريس ليباحبا املتجر رقم 5 - 
33111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73375

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EREN CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   8  : عنوان املقر االجتماعي 
باتريس ليباحبا املتجر رقم 5 - 33111 

فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : بلقا�ضي  السيدة غزالن 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 

 1.111  : بلقا�ضي  السيدة غزالن 
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة غزالن بلقا�ضي عنوانه)ا( 
344 شارع عبد الرحيم السقاط حي 

بدر 34111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة غزالن بلقا�ضي عنوانه)ا( 
344 شارع عبد الرحيم السقاط حي 

بدر 34111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3962.
595I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

KAOMA SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حالءحة النظا2 األسا�ضي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, ال0ابق الرابع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
KAOMA SARL AU »شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 

25 شارع أحير حوالي عبدهلل، شقة 
رقم 13, ال0ابق الرابع حكناس - - 

حكناس املغرب .
»حالءحة النظا2 األسا�ضي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23755
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليو 2122
األسا�ضي  النظا2  حالءحة  تقرر 
 -  : القانون  حقتضيات  حع  للشركة 
بتاريخ  اإلجتماعي  املقر  تمويل  قرار 
 : التالي  العنوان  إلى   21/11/2117
السعادة،  عمارة  البساتين  حكناس 

أحا2 تجزئة الهدى، رقم 7.
اإلجتماعي  املقر  تمويل  قرار   -
العنوان  إلى   13/14/2121 بتاريخ 
حوالي  أحير  شارع   25 رقم   : التالي 
عبدهلل، شقة رقم 13, ال0ابق الرابع 
حكناس - قرار رفع رأس حال الشركة 
 7.791.111 درهم إلى   211.111 حن 

درهم بتاريخ 28/12/2121. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2759.
596I

ريدكو2

RADEL USINAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ريدكو2

11 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 
26111، برشيد املغرب

RADEL USINAGE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 146 

تعاونية االحنية - 26111 برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16875

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RADEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.USINAGE
الخراطة   : غرض الشركة بإيجاز 

وال0من واالصالح.
 146  : االجتماعي  املقر  عنوان 
برشيد   26111  - االحنية  تعاونية 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
: الل0يف  عبد  شالل   السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الل0يف  عبد  شالل  السيد 
االحنية  تعاونية   146 عنوانه)ا( 

26111 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الل0يف  عبد  شالل  السيد 
االحنية  تعاونية   146 عنوانه)ا( 

26111 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تمت رقم 741.
597I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 مراكش كوسموتود
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
 حراكش كوسموتود شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 214 
املن0قة الصناعية سيدي غانم 
حراكش حراكش 41121 حراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.111.111»
 1.511.111« إلى  درهم»   511.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 8128.
598I

AUDEXIA CONSULTING

 LE CHALET
MEDITERRANEEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN
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 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

 LE CHALET
ذات  شركة   MEDITERRANEEN

املسؤولية املحدودة
 76 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
شارع عبد املوحن ال0ابق 7 رقم 73 - 

21512 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125337

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رشيدة ابراهيمي 
 481 أصل  حن  اجتماعية  حصة   9
السعيد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

ابراهيمي بتاريخ 22 يونيو 2122.
ابراهيمي  وفاء  )ة(  تفويت السيد 
 481 أصل  حن  اجتماعية  حصة   9
السعيد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

ابراهيمي بتاريخ 22 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832185.
599I

شركة رياض للحسابات

FOOD NEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

شركة رياض للحسابات
39 شارع الدار البيضاء ، 62111، 

الناظور املغرب
FOOD NEST شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

اصبانن زنقة 59 رقم 39 - 62131 
الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21773
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 11.111« أي حن  درهم»   991.111»
درهم»   1.111.111« إلى  درهم» 
حقاصة حع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 3458.

611I

CANOCAF SARL

ACHGHAL CHAREK
إعالن حتعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 ال0ابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
ACHGHAL CHAREK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : حي 

اصبانان، طريق أزغنغان ال0ابق 
الخاحس رقم 18 - 62111 الناظور 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.15769

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 25 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
نزيه  الدين  كمال  السيد  تعيين   :

كمسير جديد للشركة
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: حالئمة النظا2 األسا�ضي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 16 : الذي ينص على حايلي 
املشترك  بالتوقيع  الشركة  تلتز2   :
بنك0و عبد  للسادة الب0ويي سعيد، 
وكمال  حالك  الدين  كمال  القادر، 

الدين نزيه
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
11 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 1943.

611I

ديوان االستاذ العلمي املجاطي حممد الصوفي حوثق

DIOUR TANGER
إعالن حتعدد القرارات

ديوان االستاذ العلمي املجاطي 
حممد الصوفي حوثق

87 عمارة كوفيكو2 ال0ابق االول 
طنجة ، 91111، طنجة املغرب

DIOUR TANGER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 127 
شارع الحسن الثاني ال0ابق 13 
الشقة 135 - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.322817

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
السيد  الشريك  وفاة  تاكيد   : حايلي 
سعيد السليماني وتمويل الحصص 
لفائدة  له  اململوكة  االجتماعية 
ل0يفة  السادة فاطمة حجي،  ورثته 
حبيبة  السليماني،  ملياء  السليماني، 
السليماني، طارق السليماني وحممد 

السليماني
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي : 
تفويت السيدة فاطمة حجي ل 1125 
السادة  لفائدة  اجتماعية  حصة 
السليماني،  ملياء  السليماني،  ل0يفة 
السليماني  طارق  السليماني،  حبيبة 

وحممد السليماني 
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
تجديد صالحيات التسيير ملدة غير   :
حمدودة لفائدة السادة عالل العلج، 
حممد الزين العلج ورشيد الخياطي 
وتعيين حسيرين جديدين  الحسيني، 
والسيد  السليماني  طارق  السيد   :

حممد السليماني
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

: تميين النظا2 االسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: اضافة الشركاء الجدد ورثة السيد 

سعيد السليماني
بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
وفق  الشركة  حال  راس  تقسيم   :

الحصص االجتماعية الجديدة 
بند رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
تجديد صالحيات التسيير ملدة غير   :
حمدودة لفائدة السادة عالل العلج، 
حممد الزين العلج ورشيد الخياطي 
وتعيين حسيرين جديدين  الحسيني، 
والسيد  السليماني  طارق  السيد   :

حممد السليماني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 8311992.

612I

office 59

AR CONTRACTORS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

office 59
 59bd zerktouni 8em etg N° 24 ،

20360، casablanca maroc
AR CONTRACTORS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرق0وني ال0ابق 8 رقم 24 - 
21361 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551373

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONTRACTORS
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حقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
وفي  املباني،  تشیید  في  حتخصصة 

أشغال أخرى حتممة للبناء؛
حقاولة حتخصصة في الهندسة   -

املدنية،واألشغال العموحية؛
- اإلنعاش العقاري..

59 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  24 رقم   8 ال0ابق  الزرق0وني 

21361 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد عاللي حساني فؤاد : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
فؤاد  حساني  عاللي  السيد 
حي الهناء   8 رقم   19 زنقة  عنوانه)ا( 

21431 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
فؤاد  حساني  عاللي  السيد 
حي الهناء   8 رقم   19 زنقة  عنوانه)ا( 

21431 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.
613I

business processing center

س غ س ب م
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
س غ س ب 2 شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 7 عمارة املجادلي شارع حوالي 
رشيد كليز حراكش - 41111 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126585
 21 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حارس 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
س غ   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

س ب 2.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

حركزالتجميل والعناية بالجسم .
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
عمارة املجادلي شارع حوالي رشيد   7
كليز حراكش - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
نولوين  بخيسلية  إلين  السيدة 
إقاحة   5 يوغزالفية  شارع  عنوانه)ا( 
41111 حراكش  4 كليز  األندلس رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
نولوين  بخيسلية  إلين  السيدة 
إقاحة   5 يوغزالفية  شارع  عنوانه)ا( 
41111 حراكش  4 كليز  األندلس رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136931.
614I

SOFICODEX

PACK AWAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن ب0وطة ال0ابق الثاني 

والثالث ، درب عمر ، 21132، الدار 
البيضاء املغرب

PACK AWAY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 144 زنقة 
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد 
سميمة ، ال0ابق السادس الشقة 
35 - 21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549285
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PACK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AWAY
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد  تغليف  حنتجات  وتوزيع 

الغذائية.
البالستيكية  العبوات  تصنيع   -

والكرتون بأنواعها
األولية  املواد  حنتجات  استيراد   -

للعبوات البالستيكية والكرتون.
املعاحالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
 ، املالية   ، الصناعية   ، التجارية 
التي قد  العقارات  أو  املالية  األوراق 
غير  أو  حباشر  بشكل  حرتب0ة  تكون 
أعاله  املذكورة  باألنش0ة  حباشر 

ولتعزيز ت0وير الشركة..
عنوان املقر االجتماعي : 144 زنقة 
حممد سميمة اقاحة جوهرة حممد 
الشقة  السادس  ال0ابق   ، سميمة 

35 - 21111 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   611  : السيد علي اشبان 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 411  : الحاف�ضي  هناء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 2 عنوانه)ا(  اشبان  علي  السيد 

كاليفورني   ،1 طابق  سها2  تجزئة 

21511 البيضاء املغرب.

السيدة هناء الحاف�ضي عنوانه)ا( 

كاليفورني   ،1 تجزئة سها2 طابق   2

21511 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 2 عنوانه)ا(  اشبان  علي  السيد 

كاليفورني   ،1 طابق  سها2  تجزئة 

21511 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831777.

615I

FIDUCIAIRE ILIADA

AMOUDICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE ILIADA

 AV AL AMAL RIAD MEKNES 12

، 50000، MEKNES MAROC

AMOUDICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 N° 5 وعنوان حقرها االجتماعي

 IMM MABROUKA LOT RIZANA

AV MED 6 - 50000 حكناس 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

35149

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم تغيير   2117 حارس   11 املؤرخ في 

 »AMOUDICE« تسمية الشركة حن

. »CALIFORNIA BAY« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   11 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2117 تمت رقم 1457.

616I



14993 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

ABA GESTION SARLAU

sport solution
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
sport solution شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عبدالكريم بن جلون رقم 42 طابق 

السادس حكتب اشرف فاس - 
31111 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73379

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 sport  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. solution
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نوادي رياضية وترفيهية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طابق   42 عبدالكريم بن جلون رقم 
 - فاس  اشرف  حكتب  السادس 

31111 فاس املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 : بنكرو2  جنفيف  حريم  السيدة 
111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

بنكرو2  جنفيف  حريم  السيدة 
برستيجيا  تجزئة   47 عنوانه)ا( 
 31111 الشقة 9 حلعب الخيل فاس 

فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
بنكرو2  جنفيف  حريم  السيدة 
برستيجيا  تجزئة   47 عنوانه)ا( 
 31111 الشقة 9 حلعب الخيل فاس 

فاس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3966.
617I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

كروز إيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 CONSEIL AUDIT ET
SYNTHESE SARL

 RES SOFIA PALMERAIE
 IMM F N116, AV ABDELKRIM
 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
كروز إيمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ألفا 58 
، سيدي يوسف  حمافظة حراكش   ،
بن علي ، دائرة البور - بلدية الويدان 
التوحينة  حكان   - حّسون  أوالد   -

حراكش 41121 حراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86183

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   7.111.111»
 7.121.111« إلى  درهم»   21.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 8127.
618I

FLASH ECONOMIE

FB Technologies 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 FB Technologies شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة أ 6 , 
عمارة هيليت، شارع حممد البقال 

كليز - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127159

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 FB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Technologies
البرحجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوجيا  وأنش0ة  واالستشارات 

املعلوحات األخرى.
 6 عنوان املقر االجتماعي : شقة أ 
عمارة هيليت، شارع حممد البقال   ,

كليز - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : فؤاد  العسري  بو  السيد 
حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بو العسري فؤاد عنوانه)ا( 
طريق   32 رقم   5 زنقة  جينمر  حي 

الدارالبيضاء   21111 الجديدة 
املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيد بو العسري فؤاد عنوانه)ا( 
طريق   32 رقم   5 زنقة  جينمر  حي 
الدارالبيضاء   21111 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7298.
619I

ACDEN

 SCHUNK SONOSYSTEMS
MAROC

 SCHUNK فرع شركة
SONOSYSTEMS GMBH

إعالن حتعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

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

 SCHUNK SONOSYSTEMS
 SCHUNK فرع شركة MAROC

SONOSYSTEMS GMBH »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : عمارة 11 
، شارع الجيش حلكي ، حكتب رقم 3 

، - - القني0رة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49195

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
 Enno قبول استقالة السيد   : حايلي 
قانوني  كممثل  حهاحه  حن   Thoms

للفرع اعتباًرا حن 31/15/2122
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
حايلي : تعيين املمثل القانوني الجديد 
 ،  Edwin Zijlstra السيد   ، للفرع 
واملقيم   ،  31/14/1966 في  املولود 
 Galgendaal 16، 6691MD في 
 N السفر  جواز  وحاحل   Gendt
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املمثل  يتمتع   .° NUD84D9B1
القانوني بأوسع الصالحيات للتصرف 
الفرع  باسم  الظروف  جميع  في 

املذكور وبالنيابة عنه.
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
الصالحيات  تفويض  تجديد   : حايلي 
 11/13/2121 بقرار  املمنوحة 
لصالح : السيد أساحة الخاردي ، حن 
حن  بمكناس   31/1/1989 حواليد 
 CIN N ° املغربية وحاحل  الجنسية 
 SCHUNK في  حوظف   ،  D991461

 SONOSYSTEMS Maroc
على  ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 
الصالحيات  تفويض  تجديد   : حايلي 
املمنوحة بقرار 11/13/2121 لصالح 
حواليد   ، السيد بن عي�ضى الحمر   :
في سيدي سليمان   1985 يوليو   16
 CIN N ° حغربي الجنسية وحاحل   ،
 SCHUNK حوظف   ،  GA129728

.SONOSYSTEMS Maroc
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  11 رقم  بند 

حايلي : 11
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 19 يوليو 

2122 تمت رقم 92.114.
611I

S2YS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASABLANCA MAROC ،21141
S2YS شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 

الصناعية، زنقة االدارسة - 26111 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16867

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

.S2YS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
التجارية  املؤسسات  وكراء  العقاري 

والصناعية.
املن0قة   : عنوان املقر االجتماعي 
 26111  - زنقة االدارسة  الصناعية، 

برشيد املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السقاط  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السقاط  نبيل  السيد 
شارع حكة كلم 8.311 فيال السقاط، 
الدارالبيضاء   21111 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  السقاط  نبيل  السيد 
شارع حكة كلم 8.311 فيال السقاط، 
الدارالبيضاء   21111 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تمت رقم 734/2122.
611I

AL HUDA CONSEIL SARL

IKHOUANE AL HANAE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع حممد الزرق0وني اقاحة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس 
املغرب

IKHOUANE AL HANAE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي كدارة 

قرية باحممد 31111 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2119

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IKHOUANE AL HANAE

-1حقاولة   : غرض الشركة بإيجاز 

-2 حقاولة  في اآلشغال العاحة والبناء 

في نقل البضائع..

عنوان املقر االجتماعي : حي كدارة 

قرية باحممد 31111 تاونات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

1.111 حصة   : السيد عمر بنعبو 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  بنعبو  عمر  السيد 

 31111 باحممد  قرية  بنعبو  أوالد 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

حي  عنوانه)ا(  بنعبو  عمر  السيد 

 31111 باحممد  قرية  بنعبو  أوالد 

تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   27 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2122 تمت رقم 354.

612I

AL HUDA CONSEIL SARL

 RIAD GLATT K HOTEL
MARRAKECH

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع حممد الزرق0وني اقاحة 
كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس املغرب

 RIAD GLATT K HOTEL
ذات  شركة   MARRAKECH
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
 82 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
بلوك ز س تجزئة الحديقة واد فاس 

- 31111 فاس املغرب
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73371
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GLATT K HOTEL MARRAKECH
دار   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة أو رياض -2 ح0عم.
82 بلوك  عنوان املقر االجتماعي : 
 - فاس  واد  الحديقة  تجزئة  س  ز 

31111 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : ادوارد  روبيني  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد روبيني ادوارد عنوانه)ا( 82 
بلوك ز س تجزئة الحديقة واد فاس 

31111 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد روبيني ادوارد عنوانه)ا( 82 

بلوك ز س تجزئة الحديقة واد فاس 

31111 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3959.

613I

fiduciaire al jamiae

ابو سالمة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

fiduciaire al jamiae

 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc

ابو سالحة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقاحة تشكا رقم 389 

- 93111 ت0وان املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2573

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 يوليو 2122 تم اإلعال2 

سالحة  ابو  فاطمة  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

12 أغس0س  لرسم اإلراثة املؤرخ في 

2121 بالشكل األتي :

 14  ، علي  ابا  احمد  السيد)ة( 

حصة .

 41  ، علي  ابا  كمال  السيد)ة( 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   14 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1584.

614I

beroc conseil

TOPLOTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
TOPLOTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 
األر�ضي لعمارة ف 2 رقم 1 تجزئة 

سباطي طريق إيموزار فاس - 31161 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73279

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOPLOTIS
حجزئ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع األرا�ضي العقارية.
ال0ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   1 رقم   2 ف  لعمارة  األر�ضي 
سباطي طريق إيموزار فاس - 31161 

فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
251 حصة   : السيد تواغد أحمد 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد دوينين عبد الل0يف : 251 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 251  : بوشتى  الغناحي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد املتوكل عبد الواحد : 251 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أحمد  تواغد  السيد 

حممد  بإعدادية  الوظيفي  السكن 
الشقف  عين  األندلس  الزرق0وني 
حوالي يعقوب 36122 حوالي يعقوب 

املغرب.
الل0يف  عبد  دوينين  السيد 
عنوانه)ا( 42 ونقة الجزيرة الخضراء 
 31111 فاس  بوركايز  السال2  حي 

فاس املغرب.
السيد الغناحي بوشتى عنوانه)ا( 
رقم 8 تجزئة حوالي إدريس 1 حي بدر 

فاس 31111 فاس املغرب.
الواحد  عبد  املتوكل  السيد 
حركز حوالي يعقوب إقليم  عنوانه)ا( 
حوالي يعقوب 36122 حوالي يعقوب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  أحمد  تواغد  السيد 
حممد  بإعدادية  الوظيفي  السكن 
الشقف  عين  األندلس  الزرق0وني 
حوالي يعقوب 36122 حوالي يعقوب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3797.

615I

BURCICA

MAKAN
إعالن حتعدد القرارات

BURCICA
432 زنقة حص0فى املعاني املكتب 

14 ال0ابق 5 الدار البيضاء ، 
21611، الدار البيضاء املغرب

MAKAN »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 12 زنقة 
حاركريت )سابقا افلين كلوبيت( - 

21381 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.91975

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 12 أبريل 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: تمويل املقر اإلجتماعي للشركة

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: تجديد حها2 املسير للشركة

قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
: تميين النظا2 األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 
النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
تمويل املقر اإلجتماعي إلى العنوان   :
عمارة  العيادي  قائد   17  : التالي 

حيرادور ايفيرناج حراكش
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 

حايلي : تجديد حها2 املسير للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831151.

616I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE FORAGE OUAHBI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34111 املغرب تاونات، 34111، 

تاونات املغرب
 STE FORAGE OUAHBI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة حي اوالد سعيد تاونات - 

34111 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2137
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE OUAHBI SARL
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االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
العاحة وحفر االبار.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تاونات  سعيد  اوالد  حي  الوحدة 

34111 تاونات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
ابو  ال0اهري  سلمة  السيدة 
جيدة : 111 حصة بقيمة 111 درهم 

للحصة .
 911  : الوهبي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
ابو  ال0اهري  سلمة  السيدة 
ديار السعادة عمارة  جيدة عنوانه)ا( 
11 سيدي حوحن البيضاء  رقم   118

21111 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الوهبي  يوسف  السيد 
 11 رقم   118 عمارة  السعادة  ديار 
الدار البيضاء   21111 سيدي حوحن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حداش  حممد  السيد 
دوار البورش راس الواد تيسة تاونات 

36111 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2122 تمت رقم 385.
617I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 اوطيل،مناجمنت اند 
كونسولتينك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

 اوطيل،حناجمنت اند كونسولتينك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 3 شارع 
املعابد الشتوية حراكش حراكش 

41121 حراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35141

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   11 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
كونسولتينك  اند  اوطيل،حناجمنت 
حبلغ رأسمالها 51.111 درهم وعنوان 
املعابد  شارع   3 اإلجتماعي  حقرها 
 41121 حراكش  حراكش  الشتوية 
حل   : ل  نتيجة  املغرب  حراكش 

الشركة .
شارع   3 و حدد حقر التصفية ب 
حراكش  حراكش  الشتوية  املعابد 

41121 حراكش املغرب. 
و عين :

شقيق  كريمة  السيد)ة( 
 245 رقم   1 سيدي عباد  وعنوانه)ا( 
املغرب  حراكش   41121 حراكش 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 8129.
618I

SARENS MAROC

SARENS MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

SARENS MAROC
 Rue Sebta Résidence RAMI 7

 Quartier des Hôpitaux ، 20100،
CASABLANCA MAROC

SARENS MAROC شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبتة إقاحة الراحي حي املستشفيات 
- 21111 الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.214173
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 يونيو   13 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

SARENS WIM كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832451.
619I

فيديالر

ايزو بالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيديالر
133 ال0ابق 3 شارع عقبة بن نافع 

الحي املحمدي الدار البيضاء ، 
21351، الدار البيضاء املغرب

ايزو بالستيك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 
الصناعية عين صرني قرية النخيل 

برشيد - 26111 برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15515

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 حاي   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رضوان العتماني 
الصقلي 2.351 حصة اجتماعية حن 
أصل 4.711 حصة لفائدة السيد )ة( 
نجالء الشيهب بتاريخ 17 حاي 2122.

تفويت السيد )ة( رضوان العتماني 
الصقلي 2.351 حصة اجتماعية حن 
أصل 4.711 حصة لفائدة السيد )ة( 
 17 جوحانة العتماني الصقلي بتاريخ 

حاي 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   25 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تمت رقم 22665.

621I

FIDORO MULTI-SERVICES

HIND AMAL FABRI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

HIND AMAL FABRI شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

املسجد، الزنقة 13، الرقم 43، 

الداخلة. - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22155

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   19

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 HIND  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AMAL FABRI

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع حادة الصابون وحواد التنظيف..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ،43 الرقم   ،13 الزنقة  املسجد، 

الداخلة. - 73111 الداخلة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : حنصف  أقاوي  السيد 

حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنصف  أقاوي  السيد 
الداخلة. 73111 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حنصف  أقاوي  السيد 
الداخلة 73111 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1214.
621I

NOBLACTION

 LES CREPES PARISIENE BY
MLM

إعالن حتعدد القرارات

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقاحة األحيرة 
3 ال0ابق األول رقم 15، 41111، 

حراكش املغرب
 LES CREPES PARISIENE BY
MLM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : حمل 
أ إقاحة قرطبة حلتقى شارع سرية 

ولبنان جليز - 41111 حراكش 
املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.111191
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 12 يوليو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: تفويت الحصص 

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
: استقالة املسير وتسمية حسير جديد
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: تغير الشكل القانةني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
ينص على  الذي   : 6و7  رقم  بند 
السيد  حصص  تفويت  تم   : حايلي 
هاال ايس سمير )411 حصة( لسيدة 

حونية بن يخلف

ينص على  الذي   : 6و7  رقم  بند 
حايلي : تم تفويت حصص السيد هاال 
ايس سمير )311 حصة( لسيد نفيس 

نورالدين
ينص على  الذي   : 6و7  رقم  بند 
السيد  حصص  تفويت  تم   : حايلي 
لسيد  )311 حصة(  هاال ايس سمير 

اشبايري ندير
على  ينص  الذي   :  12 رقم  بند 
تم استقالة السيد هاال ايس   : حايلي 
سمير كمسير للشركة وتسمية لسيدة 
جديدة  كمسيرة  يخلف  بن  حونية 

للشركة
على  ينص  الذي   :  1 رقم  بند 
تم تغيير الشكل القانوني حن   : حايلي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138195.
622I

HAYTAM CONSEIL

NUANCES PRO EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
20280، Casablanca Maroc

NUANCES PRO EVENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 3 زنقة 
آيت أورير ال0ابق الثاني حي بورڭون 

شارع حوالي يوسف - 21153 
الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.374813
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   15 املؤرخ في 
شركة   NUANCES PRO EVENT
حبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   41.111 رأسمالها 
زنقة آيت أورير   3 حقرها اإلجتماعي 

شارع  بورڭون  حي  الثاني  ال0ابق 
حوالي يوسف - 21153 الدارالبيضاء 
األحداث  ق0اع  لتأثر  نتيجة  املغرب 
 ، كوفيد  بسبب جائمة  كبير  بشكل 
وقد علقت الدولة ق0اع الفعاليات 

واملهرجانات في عا2 2121.
و عين :

سعد  حزكوط  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( رقم 12 زنقة أركانة طابق 
الدارالبيضاء   21153  3 الشقة   3

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
زنقة   3 وفي   2122 يونيو   15 بتاريخ 
آيت أورير ال0ابق الثاني حي بورڭون 
 21153  - يوسف  حوالي  شارع 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832218.

623I

ESPOIR BUILDING

إسبوار بويلدينغ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPOIR BUILDING
رقم 77 زنقة حممد سميمة 11 

ال0ابق 11 رقم 57 ، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

إسبوار بويلدينغ شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

حممد سميمة ال0ابق 11 شقة رقم 
57 البيضاء 21111 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551791

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إسبوار 

بويلدينغ.
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تقسيم أرا�ضي البناء وحختلف اعمال 

البناء.
زنقة   77  : عنوان املقر االجتماعي 
حممد سميمة ال0ابق 11 شقة رقم 
57 البيضاء 21111 البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 : حموشة  املجيد  عبد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حموشة  املجيد  عبد  السيد 
تجزئة تراج سعادة   6 رقم  عنوانه)ا( 
3 الجديدة 24111 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

حموشة  املجيد  عبد  السيد 
تجزئة تراج سعادة   6 رقم  عنوانه)ا( 

3 الجديدة 24111 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832311.
624I

DL CONSULTING

 PASCUAL AFRIQUE DU
NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

DL CONSULTING
 RUE BOULMANE 7EME 12
 ETAGE APPART 26 ANFA،

20040، CASABLANCA MAROC
 PASCUAL AFRIQUE DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 59 شارع 
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الزرق0وني، ال0ابق 6، حكتب رقم 
18 - 21361 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24785
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   2.111.111»
 2.131.111« إلى  درهم»   31.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832152.
625I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE V.O MAROC VERT
)SARL )AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34111 املغرب تاونات، 34111، 

تاونات املغرب
 STE V.O MAROC VERT SARL

AU)( شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
تليلت جماعة كيسان قيادة تفرانت 
دائرة غفساي اقليم تاونات 34111 

تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2151

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(V.O MAROC VERT SARL (AU
-تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دواجن.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تليلت جماعة كيسان قيادة تفرانت 
 34111 دائرة غفساي اقليم تاونات 

تاونات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
1.111 حصة   : السيد جواد كالة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
دوار  السيد جواد كالة عنوانه)ا( 
تليلت جماعة كيسان دائرة غفساي 

تاونات 34111 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
دوار  السيد جواد كالة عنوانه)ا( 
تليلت جماعة كيسان دائرة غفساي 

تاونات 34111 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2122 تمت رقم 419.
626I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE HYDRAULIQUE
 ZERROUKI DE TRAVAUX ET

SERVICES SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34111 املغرب تاونات، 34111، 

تاونات املغرب
 STE HYDRAULIQUE ZERROUKI

 DE TRAVAUX ET SERVICES
SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي القصيبات 

دوار احميرو جماعة بوهودة - 

34111 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2149

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 HYDRAULIQUE ZERROUKI DE

 TRAVAUX ET SERVICES SARL

.AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاحة.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

جماعة  احميرو  دوار  القصيبات 

بوهودة - 34111 تاونات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 81.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد عبدالل0يف الزروقي : 811 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

الزروقي  عبدالل0يف  السيد 

دوار تاونات لوطة بوهودة  عنوانه)ا( 

تاونات 34111 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

الزروقي  عبدالل0يف  السيد 

دوار تاونات لوطة بوهودة  عنوانه)ا( 

تاونات 34111 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2122 تمت رقم 417.

627I

AUDEXIA CONSULTING

EL BAIDA CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

 EL BAIDA CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الح0ة 

دوار الوالد أحمد دار بوعزة - 27223 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.314413

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 11.111« أي حن  درهم»   791.111»
عن  درهم»   811.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831697.
628I

A-LBAROUD KHADAMAT

A-LBAROUD KHADAMAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A-LBAROUD KHADAMAT
 N 22 IMM 33 RDC GH

 EL BADR F 88 SIDI HAJJAJ
 OUAD HASSAD ، 20350،

CASABLANCA MAROC
 A-LBAROUD KHADAMAT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 22 
عمارة 33 ال0ابق األر�ضي 2 س البدر 

ف88 سيدي حجاج واد حساد - 



14999 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

21111 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

543713

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A-LBAROUD KHADAMAT

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتمويل األحوال والخدحات املالية.
 22 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

عمارة 33 ال0ابق األر�ضي 2 س البدر 

 - حساد  واد  حجاج  سيدي  ف88 

21111 البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : هوار  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هوار  ابراهيم  السيد 
اهل   71 رقم   7 11حدخل  انا�ضي 

البيضاء   21111 البيضاء  الغال2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  هوار  ابراهيم  السيد 
اهل   71 رقم   7 11حدخل  انا�ضي 

البيضاء   21111 البيضاء  الغال2 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حاي 2122 تمت رقم 824581.

629I

FO CONSULTUNG SARL AU

STATION SERVICE KAWTAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

 STATION SERVICE KAWTAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 48 شارع 

فال أوالد عمير شقة 1 أكدال الرباط 
الرباط 11111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161121

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STATION SERVICE KAWTAR
حم0ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنزين للسيارات.
48 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
فال أوالد عمير شقة 1 أكدال الرباط 

الرباط 11111 الرباط املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حممد بالل : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بالل  حممد  السيد 
 21 اقاحة   3 رياض األندلس القصبة 
شقة 4 رياض الرباط 11111 الرباط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  بالل  حممد  السيد 
 21 اقاحة   3 رياض األندلس القصبة 
شقة 4 رياض الرباط 11111 الرباط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 5393.
631I

اغيز للحسابات

MAZICHI TRAV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اغيز للحسابات
427 شقة 2 رياض االسماعيلية 
ش0ر وحكناس حكناس، 51111، 

حكناس املغرب
MAZICHI TRAV شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
4 اقاحة صارة 2 رقم 161 تعاونية 
العيون ايت والل حنتزه 2 حكناس 
حكناس 51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56585

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAZICHI TRAV
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وبيع حستلزحاته.
عنوان املقر االجتماعي : حمل رقم 
تعاونية   161 رقم   2 اقاحة صارة   4

حكناس   2 حنتزه  والل  ايت  العيون 
حكناس 51111 حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

�ضي  ايت  الحميد  عبد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
 

 : �ضي  ايت  الحميد  عبد  السيد 
1.111 بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

�ضي  ايت  الحميد  عبد  السيد 
ط   45 تجزئة الجنان رقم  عنوانه)ا( 
 31111 االندلس عين الشقف فاس 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
�ضي  ايت  الحميد  عبد  السيد 
ط   45 تجزئة الجنان رقم  عنوانه)ا( 
 31111 االندلس عين الشقف فاس 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2449.
631I

FIDORO MULTI-SERVICES

LOZ DATA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
LOZ DATA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي األحل 
1، بلوك 13، الرقم 17، الداخلة. - 

73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22167
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LOZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DATA
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجارة عاحة،  وبيع البخور والع0ور، 

استيراد وتصدير..
عنوان املقر االجتماعي : حي األحل 
 - الداخلة.   ،17 الرقم   ،13 بلوك   ،1

73111 الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيدة العلوي فاطمتو 
حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة العلوي فاطمتو عنوانه)ا( 

الداخلة. 73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة العلوي فاطمتو عنوانه)ا( 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1214.
632I

CCE SERVICES

NSM BEAUTY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCE SERVICES
الرقم 194 تجزئة الوفا ال0ابق 
الثاني شقة رقم 9 ، 28821، 

املحمدية املغرب
NSM BEAUTY شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 9 س حكرر 
رياض السال2 - 28811 املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31161

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 NSM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BEAUTY
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير
التجارة.

س   9  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 28811  - السال2  رياض  حكرر 

املحمدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيدة نسيمة حداوي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة نسيمة حداوي عنوانه)ا( 
تجزئة يا حلكي فضالة طابق 1 الشقة 
6 عمارة 1 28811 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيدة نسيمة حداوي عنوانه)ا( 
تجزئة يا حلكي فضالة طابق 1 الشقة 

6 عمارة 1 28811 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 1411.
633I

PRESCOF

STETAGRI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
STETAGRI شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1791 

شارع املسيرة الوفاء 1 ال0ابق الثاني 
- 14121 القني0رة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65951

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STETAGRI
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية.
 1791  : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 ال0ابق الثاني  شارع املسيرة الوفاء 

- 14121 القني0رة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد لكرو حممد : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد لكرو حممد عنوانه)ا( 784 
القني0رة   14121 الشرقية  بئر راحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

نورالدين عنوانه)ا(  السيد لكرو 
 1 شقة  زياد  ابن  طارق  زنقة   15

14111 القني0رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 13 يوليو 

2122 تمت رقم 2742.

634I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

BELLANOVA CLEAN
إعالن حتعدد القرارات

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D’ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D’ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
BELLANOVA CLEAN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : زنقة 
عالل بن عبد هللا اقاحة ياسمين 
ال0ابق 7 رقم 28 طنجة طنجة 

91111 طنجة املغرب .
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.117825

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تفويت حصص 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: تعيين حسير جديد للشركة 
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: تمويل الشكل القانوني للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: تمويل الشكل القانوني للشركة حن 
الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات حسؤولية حمدودة دات 

الشريك الوحيد.
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بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
: تفويت خمسون حصة اجتماعية ) 
51 حصة ( حن طرف السيدة فاطمة 
الجنسية  حغربية  ك0اية  الزهراء 
للب0اقة  الحاحلة  االهلية  كاحلة 
 C791189 عدد  الوطنية  التعريف 
لفائدة اليسد حممد امليموني املغربي 
الحاحل  االهلية  الكاحل  الجنيسة 
عدد  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

.LA115319
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
: تفويت خمسون حصة اجتماعية ) 
51 حصة ( حن طرف السيدة ايمان 
الجنسية  حغربية  البدوي  السعيدي 
للب0اقة  الحاحلة  االهلية  كاحلة 
 KB86723 عدد  الوطنية  التعريف 
لفائدة اليسد حممد امليموني املغربي 
الحاحل  االهلية  الكاحل  الجنيسة 
عدد  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

.LA115319
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 
حايلي : تخلي السيدة ايمان السعيدي 
البدوي عن حنصبها في الشركة وتعيين 
حسيرجديد  امليموني  حممد  السيد 

للشركة للمدة غير حمددة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7623.
635I

FIGET SARL

TRANS MED BEN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
TRANS MED BEN شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقاحة جوهرة رقم 

21 طابق 5 ت0وان - 93111 ت0وان 
املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23523

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تعيين   2122 22 فبراير  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

بنكعيرش عبد النبي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

حارس   19 االبتدائية بت0وان بتاريخ 

2122 تمت رقم 768.

636I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

FORSIDES AFRICA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

FORSIDES AFRICA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 88 شارع 
عبد املؤحن ، زاوية شارع الرازي 

وشارل ليبرون - 1 الدار البيضاء 

املغرب .

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.444731

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في 15 فبراير 2121 تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زاوية شارع   ، «88 شارع عبد املؤحن 

الدار   1  - ليبرون  وشارل  الرازي 
البيضاء املغرب » إلى »زينيت حيلينيو2 

، حكتب 516 ، املبنى 1 ، لوطيسمنت 

الدار   1  - سيدي حعروف   ، أتوفيك 

البيضاء املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2121 تمت رقم 782873.

637I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INTELCIA INTERNATIONAL
شركة املساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

 INTELCIA INTERNATIONAL
شركة املساهمة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26/21 
شارع بارك نويي سور سين - 92211 

نويي سور سين فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.522561

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 21 شتنبر 2121 تقرر إنشاء 
التسمية  تمت  للشركة  تابع  فرع 
 INTELCIA INTERNATIONAL
و  RP 3111 بالعنوان ركن  والكائن 

 Ent. زليخة نصري  شارع   ،  RN 11
35 سيدي حعروف - 1 الدار البيضاء 
السيد)ة(  طرف  حن  واملسير  املغرب 

برنو�ضي كريم كمال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2121 تمت رقم 811461.
638I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ATEXO MAROC
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

ATEXO MAROC شركة املساهمة
وعنوان حقرها االجتماعي شارع 

زليخة الناصري ، زاوية RP 3011 و
RN 11 ، سيدي حعروف - 1 الدار 

البيضاء املغرب .
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
463113

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2121 فبراير   17 املؤرخ في 

 ATEXO« حن  الشركة  تسمية 
 Intelcia Software« إلى  «  MAROC

. »Solutions
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2121 تمت رقم 769683.

639I

ASMAA MEDIA GROUP

BK DIFFUSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الروحي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�ضي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

BK DIFFUSION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : 37 شارع 
اسوان طابق 5 الشقة 15 الجيغاند 

- - البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.252689

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 حارس   18 في  املؤرخ 
ذات  شركة   BK DIFFUSION حل 
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   51.111
طابق  اسوان  شارع   37 اإلجتماعي 
البيضاء   -  - الجيغاند   15 الشقة   5

املغرب نتيجة لعد2 االشتغال .
و عين :

بوعسراوي  خالد  السيد)ة( 
 5 37 شارع اسوان طابق  وعنوانه)ا( 
الشقة 15 الجيغان - البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
بتاريخ 18 حارس 2122 وفي 37 شارع 
15 الجيغاند  الشقة   5 اسوان طابق 

- - البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2122 تمت رقم 723132.

641I
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FIDALIC CONSEIL

BRINITEX CONFETION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار احتداد عمارة رقم 118 ، 

41111، حراكش املغرب
BRINITEX CONFETION شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دكان رقم 
5 اقاحة املنار 1-2 44 تجزئة االزدهار 

احتداد - 41111 حراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127183

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRINITEX CONFETION
غرض الشركة بإيجاز : 1/صناعة 

املالبس الجاهزة بالتقسيط 
الجاهزة  املالبس  2/بائع 

بالتقسيط 
3/بائع االتواب بالتقسيط .

عنوان املقر االجتماعي : دكان رقم 
5 اقاحة املنار 2-1 44 تجزئة االزدهار 

احتداد - 41111 حراكش املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حعاد لبريني : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لبريني  حعاد  السيد 
طريق اسفي   518 تجزئة املسار رقم 

41111 حراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  لبريني  حعاد  السيد 
طريق اسفي   518 تجزئة املسار رقم 

41111 حراكش املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7311.
641I

ASHAM MOHAMED

R.W.R.A inc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
R.W.R.A inc شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد الخاحس رقم 5 ال0ابق األول 
عمارة رقم 13 ت0وان - 931111 

ت0وان ت0وان 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31955
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.R.W.R.A inc
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري اإلستيراد والتصدير .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق األول   5 حممد الخاحس رقم 
 931111  - ت0وان   13 رقم  عمارة 

ت0وان ت0وان .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 511  : العمري  رضوان  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 251  : حربول  عائشة  السيدة 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

111 حصة   : السيد العمري ريان 
بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   75  : السيد العمري وائل 
بقيمة 111 درهم للحصة .

75 حصة   : السيدة العمري رانيا 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد العمري رضوان عنوانه)ا( 
ت0وان 931111 ت0وان املغرب.

السيدة حربول عائشة عنوانه)ا( 
ت0وان 931111 ت0وان املغرب.

عنوانه)ا(  ريان  العمري  السيد 
ت0وان 931111 ت0وان املغرب.

عنوانه)ا(  رانيا  العمري  السيدة 
ت0وان 931111 ت0وان املغرب.

عنوانه)ا(  وائل  العمري  السيد 
ت0وان 931111 ت0وان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيد العمري رضوان عنوانه)ا( 
ت0وان 931111 ت0وان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1632.
642I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

AYA GLOBAL TRADING 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع الكراحة زنقة برلين الزهور 1 

فاس، 31161، فاس املغرب
 AYA GLOBAL TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دكان رقم 
1 تجزئة الوفاق رقم 73 طريق عين 
السمن زواغة العليا فاس - 31121 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73345
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AYA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL TRADING
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد.
عنوان املقر االجتماعي : دكان رقم 
طريق عين   73 تجزئة الوفاق رقم   1
 31121  - السمن زواغة العليا فاس 

فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد عبد الرحيم يمياوي : 311 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد رشيد بوجدلي : 311 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عبد الكريم يمياوي : 311 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عبد الفتاح ملشاشتي : 111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
يمياوي  الرحيم  عبد  السيد 
غريو  حي  س  بلوك   71 عنوانه)ا( 

زواغة 31121 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  بوجدلي  رشيد  السيد 
بيتنكوغ   25211 حاركون  7شارع 

فرنسا.
يمياوي  الكريم  عبد  السيد 
غريو  حي  س  بلوك   71 عنوانه)ا( 

زواغة 31121 فاس املغرب.
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ملشاشتي  الفتاح  عبد  السيد 
تاملست بورد اجدير  دوار  عنوانه)ا( 

35111 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
يمياوي  الرحيم  عبد  السيد 
غريو  حي  س  بلوك   71 عنوانه)ا( 

زواغة 31121 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3154.
643I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 SFR BUSINESS SOLUTIONS
MOROCCO
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

 SFR BUSINESS SOLUTIONS
MOROCCO شركة املساهمة

وعنوان حقرها االجتماعي شارع 
زليخة الناصري ، زاوية RP 3011 و

RN 11 ، سيدي حعروف ، - 1 الدار 
البيضاء املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

211299
 بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2121 فبراير   17 املؤرخ في 
 SFR BUSINESS« تسمية الشركة حن
إلى   «  SOLUTIONS MOROCCO

. » Intelcia Managed Services»
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2121 تمت رقم 769685.
644I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INTELCIA GROUP
شركة املساهمة

حالءحة النظا2 األسا�ضي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc
INTELCIA GROUP »شركة 

املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 1111 

شارع القدس شور الخاحس عشر، 
سيدي حعروف - - الدار البيضاء 

املغرب .
»حالءحة النظا2 األسا�ضي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.115663
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 23 فبراير 2122
األسا�ضي  النظا2  حالءحة  تقرر 
للشركة حع حقتضيات القانون : -19

21
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 82199.
645I

afayad groupe

بالم فوا انستيتي
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad groupe
 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
بالم فوا انستيتي شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي سيدي 
عباد 2 رقم 112 حراكش - 

 afayadgroupe@hotmail.fr
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
187631

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
بالم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فوا انستيتي.
غرض الشركة بإيجاز : الجماليات 

وتصفيف الشعر.
التجميل  حستمضرات  تاجر   -
واالكسسوارات  واملنسوجات 

األفريقية.
الشعر  تصفيف  على  التدريب   -

وجمالياته.
استيراد وتصدير..  -

 : االجتماعي  املقر  عنوان 
حراكش   112 رقم   2 عباد  سيدي 
 afayadgroupe@hotmail.fr  -

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : سيال  حص0فى  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 1111  : سيال  حص0فى  السيد 

بقيمة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سيال  حص0فى  السيد 
إقاحة حدائق جليز عمارة ج حبروكة 

حراكش 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة فايي اوى سيس عنوانه)ا( 

حراكش 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138124.
646I

CREASTE MAROC

 PARC DE LOISIRS
SOUALEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CREASTE MAROC

 IMM 39 AV LALLA LYACOUT

 APT N°1 1ER ETAGE

 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC

 PARC DE LOISIRS SOUALEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 39 شارع 

اللة الياقوت ال0ابق االول الشقة 
رقم 1 الدار البيضاء - 21251 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.536997

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 أبريل   27 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 PARC DE LOISIRS SOUALEM

درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 

شارع   39 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 

الشقة  االول  ال0ابق  الياقوت  اللة 
21251 الدار   - 1 الدار البيضاء  رقم 

إجماع   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركاء أو حجلس اإلدارة وحوافقتهم 

على تصفية الشركة.

قاحت  التي  الغرض  الغاية  انتهاء 

حن  والتأكد  الشركة  أجله  حن 

استمالة تمقيقه.

الشركة  على  املتوالية  الخسائر 

وتأكد عجزها عن االستمرار.

و حدد حقر التصفية ب 39 شارع 

الشقة  االول  ال0ابق  الياقوت  اللة 
21511 الدار   - 1 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب. 

و عين :

السيد)ة( حسن فراح وعنوانه)ا( 
رقم   6 عمارة   3 الفداء  تعاونية 

الدار   21251 حعروف  سيدي   3

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حاي 2122 تمت رقم 829646.
647I

Valoris Partners

FLOW CYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
FLOW CYCLING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 59، شارع 

الزرق0وني، ال0ابق 6 رقم 18 - 
21251 الدارالبيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.537865

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  14 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال0ابق  الزرق0وني،  شارع   ،59»
الدارالبيضاء   21251  -  18 رقم   6
األر�ضي  »ال0ابق  إلى  املغرب» 
شارع  لوكسوريا،  إقاحة  أ،  البوابة 
 21153  - بوركون  الشر�ضي  أحمد 

الدارالبيضاء املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832547.
648I

CHARIOTS DU NORD

CHARIOTS DU NORD
إعالن حتعدد القرارات

CHARIOTS DU NORD
طنجة، 47 إقاحة طردان، بلوك 
أ، زاوية زنقة حراكش وتارودانت، 
ال0ابق الثاحن، رقم 81 ، 91111، 

طنجة املغرب
CHARIOTS DU NORD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : 47 إقاحة 
طردان، بلوك أ، زاوية زنقة حراكش 
وتارودانت، ال0ابق الثاحن، رقم 81 

- - طنجة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.42477

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 16 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
: تغيير رقم جواز سفر الشريك واملسير 
بيريز  أن0ونيو  الوحيد السيد خوان 

رودريغيز، وذلك تبعا لتجديده.
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
السيد  صالحيات  بعض  تفويض   :
خوان أن0ونيو بيريز رودريغيز بصفته 
لشركة  الوحيد  والشريك  املسير 
CHARIOTS DU NORD SARL-
AU ، إلى السيد عبد االله ارحضان، 
والساكن ب0نجة،  حغربي الجنسية، 
وذلك ملدة غير حمدودة، والذي بدوره 

قا2 بقبول املها2 املوكلة إليه.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: ال يوجد تغيير في أي بند
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 256142.
649I

Jihadharrati

JMO SCENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Jihadharrati
 Derb douam cd rue 6 novembre

 n 182 casa Casablanca،
2000000، Casablanca Maroc

JMO SCENT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 7 شارع 
أحمد التوكي ال0ابق 2 الشقة 
11 الدارالبيضاء - 211111 

الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551413
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 JMO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SCENT
غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

شارع   7  : عنوان املقر االجتماعي 
الشقة   2 ال0ابق  التوكي  أحمد 
 211111  - الدارالبيضاء   11

الدارالبيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
بوهالل  صدرالدين  السيد 
حراكش   211111 حراكش  عنوانه)ا( 

املغرب.
 LINEA 111.111 الشركة 
 211111 الدارالبيضاء  عنوانه)ا( 

الدار البيضاء املغرب .
العالوي  الوليد  حوالي  السيد 
 211111 حراكش  امل0لب عنوانه)ا( 

حراكش املغرب .
عنوانه)ا(  عتمان  وابو  السيد 

اكادير 2211111 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
العالوي  الوليد  حوالي  السيد 
 221111 حراكش  امل0لب عنوانه)ا( 

حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
651I

NEW CHALLENGE CONSULTING

TARIK ANNOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شارع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25111، خريبكة املغرب
TARIK ANNOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

االحل اثنان رقم 34 - 26111 برشيد 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3399
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 نونبر   18 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  حبلغ   TARIK ANNOUR
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
رقم  اثنان  االحل  تجزئة  اإلجتماعي 
نتيجة  املغرب  برشيد   26111  -  34
لعد2 قدرة الشركة على الوفاء   : ل 

بديونها.
تجزئة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
االحل اثنان رقم 34 - 26111 برشيد 

املغرب. 
و عين :

السيد)ة( بديعة صيان وعنوانه)ا( 
 26 رقم  السعادة  حي  لويزة  تجزئة 
25111 خريبكة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
شاحي  السعدية  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( تجزئة لويزة حي السعادة 
املغرب  خريبكة   25111  26 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
: تجزئة لويزة حي  املتعلقة بالتصفية 

السعادة رقم 26 خريبكة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2121 تمت رقم 1319.
651I
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FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

SMART-IN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D’ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D’ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
SMART-IN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 84 تجزئة 

العيون 2 شارع اململكة العربية 
السعودية إقاحة العزيزية ال0ابق 

االول رقم 12 ب0نجة طنجة 91111 
طنجة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95671
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   12 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 حبلغ رأسمالها   SMART-IN
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
اململكة  شارع   2 العيون  تجزئة   84
العزيزية  إقاحة  السعودية  العربية 
12 ب0نجة طنجة  ال0ابق االول رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111

افالس الشركة ..
و حدد حقر التصفية ب 84 تجزئة 
العربية  اململكة  شارع   2 العيون 
ال0ابق  العزيزية  إقاحة  السعودية 
االول رقم 12 ب0نجة طنجة 91111 

91111 املغرب . 
و عين :

ازعيكر  الهادي  عبد  السيد)ة( 
حجموعة   1 العرفان  وعنوانه)ا( 
طنجة   48 رقم   2 ط   332 عمارة   34
)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   91111

للشركة.
الدواس  انس  السيد)ة( 
حي البوغاز زنفة علي بن  وعنوانه)ا( 

 91111 طنجة   1 رقم  ابيه  ال0اهر 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

ال0ابع  حكتب   : بالتصفية  املتعلقة 

والتسجيل ب0نجة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7627.

652I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

AGRI NORTH ATLANTIC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 N. AMAR AUDIT &

»CONSULTING «N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AGRI NORTH ATLANTIC شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 12، زنقة 

حو�ضى بن نصير ال0ابق االول رقم 

1 - 91111 طنجة املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.551951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2122 تم تمويل  17 يونيو  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ال0ابق  نصير  بن  حو�ضى  زنقة   ،12»

االول رقم 1 - 91111 طنجة املغرب» 

إلى »35، شارع سيدي عبد الرحمان، 

حي سيل CIL - 21111 الدار البيضاء 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832386.

653I

MEH EXPERTISE

STE JIBER

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MEH EXPERTISE

48 زنقة املح0ة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25123، خريبكة 

املغرب

STE JIBER شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 226 

حي السال2 - 25111 خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4853

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يوليو   21 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

حبلغ   STE JIBER الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   142.211 رأسمالها 

حقرها اإلجتماعي رقم 226 حي السال2 

 : 25111 خريبكة املغرب نتيجة ل   -

أزحة الق0اع.

و حدد حقر التصفية ب رقم 226 

حي السال2 - 25111 خريبكة املغرب. 

و عين :

أكستو2  حص0فى  السيد)ة( 

السال2  حي   226 رقم  وعنوانه)ا( 

25111 خريبكة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تمت رقم 348.

654I

hhamid001@gmail.com

MELLOUKI LUXURY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hhamid001@gmail.com

شارع القدس اقاحة احينة 5 اوالد 

طالب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق ال0ابق االول 

الشقة 2 ، 23311، البيضاء املغرب

MELLOUKI LUXURY شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 31 شارع 
رحال املسكيني ال0ابق 2 الشقة 5 - 

23311 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551683

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MELLOUKI LUXURY

حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

31 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  5 2 الشقة  رحال املسكيني ال0ابق 

23311 البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد عبد الصمد حلوكي : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
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حلوكي  الصمد  عبد  السيد 
رقم   33 زنقة   3 الحداوية  عنوانه)ا( 

البيضاء   33211 الشق  عين   25

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

حلوكي  الصمد  عبد  السيد 
رقم   33 زنقة   3 الحداوية  عنوانه)ا( 

البيضاء   33211 الشق  عين   25

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832183.

655I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

 DIGITAL BOOSTER

MEDITERRANEAN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقاحة 

دياحوند، ال0ابق األول ، حكتب رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب

 DIGITAL BOOSTER

MEDITERRANEAN شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حوالي اسماعيل إقاحة حوالي 

اسماعيل رقم 22 ال0ابق 5 رقم 19 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129257

 15 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
حتبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 DIGITAL BOOSTER  : تسميتها 

.MEDITERRANEAN
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألنش0ة  البرحجة,االستشارات 

املعلوحاتية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حوالي  إقاحة  اسماعيل  حوالي 
 19 5 رقم  22 ال0ابق  اسماعيل رقم 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : هشا2  سهمون  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هشا2  السيد سهمون 
 94551 تاسيني  دي  التري  ب-ل   2

تشيفيلي الرو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  هشا2  السيد سهمون 
 94551 تاسيني  دي  التري  ب-ل   2

تشيفيلي الرو فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7622.
656I

JURIS LEGAL

EDEN ZAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
EDEN ZAHRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 
بلعمان، رقم 2, حي الراحة، 

بوسجور - 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551357

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 EDEN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ZAHRA
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط والجملة للزهور ال0بيعية 
املصنعة  والزهور  املجففة  والزهور 

والزهور الصناعية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بلعمان، رقم 2, حي الراحة، بوسجور 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 : بنكيران  السيدة فاطمة الزهراء 
681 حصة بقيمة 51 درهم للحصة .

 661  : الركراكي  زينب  السيدة 
حصة بقيمة 51 درهم للحصة .

 661  : بنكيران  حممد  السيد 
حصة بقيمة 51 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

بنكيران  الزهراء  فاطمة  السيدة 
ريفييرا  الحاتمي  زنقة   11 عنوانه)ا( 

21111 الدار البيضاء املغرب.
السيدة زينب الركراكي عنوانه)ا( 
ب   14 شقة   1 ال0ابق  كنمير   53
الدار   21111 حي حسني  و4   1 زنقة 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بنكيران  حممد  السيد 
11 زنقة الحاتمي ريفييرا 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

بنكيران  الزهراء  فاطمة  السيدة 
ريفييرا  الحاتمي  زنقة   11 عنوانه)ا( 

21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
657I

METREK COMPTA PRO

 SOCIETE DLN GROUP SARL
A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 SOCIETE DLN GROUP SARL

A.U شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
148 شقة رقم 2 ال0بق االول شارع 
حممد الخاحس - 16111 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29219

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   19
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DLN GROUP SARL

.A.U
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل  املستخدحين  نقل  حختلفة 

البضائع.
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عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0بق االول   2 شقة رقم   148 رقم 
 16111  - الخاحس  حممد  شارع 

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد السلك قاسم : 911 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قاسم  السلك  السيد 
بلقصيري   16151 2 حي عبد الخالق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  قاسم  السلك  السيد 
بلقصيري   16151 2 حي عبد الخالق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

يوليو 2122 تمت رقم 179.
658I

otla

AISTR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

otla
 bd aroudani rue ahmed al

 mejjati res les alpes etg 1 n 8 ،
2000، casablanca maroc

AISTR شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 13 اقاحة 
اليسر شارع حممد الخاحس ال0ابق 
الثالث غرب برشيد برشيد 26111 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16553

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   27

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
.AISTR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
ح0ور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
عنوان املقر االجتماعي : 13 اقاحة 
اليسر شارع حممد الخاحس ال0ابق 
 26111 الثالث غرب برشيد برشيد 

برشيد املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
111 حصة   : السيد سعيد اتخيا 

بقيمة 1.111 درهم للحصة . 
بقيمة   111  : السيد سعيد اتخيا 

1.111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد سعيد اتخيا عنوانه)ا( دوار 
سيدي   111 رقم  العيادي  اشغوف 

غانم 12111 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد سعيد اتخيا عنوانه)ا( دوار 
سيدي   111 رقم  العيادي  اشغوف 

غانم 12111 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تمت رقم 421.
659I

FAD CONSULTING

فذاني سكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC
فذاني سكن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 22 زنقة 
الروي�ضي ، فضاء حسا2، ال0ابق 
الثالث ، حي بوسيجور، طريق 
الجديدة، الحي الحسني، الدار 

البيضاء - 21211 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.321553
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يوليو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 21.111« أي حن  درهم»   981.111»
عن  درهم»   1.111.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832535.
661I

FIDUCIAIRE AL QODS

VESTITI EXPRESS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

VESTITI EXPRESS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد الخاحس إقاحة 7 الرقم 6 - 
23111 بني حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12965

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VESTITI EXPRESS
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واإلستيراد
نقل البضائع 

التجارة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  6 الرقم   7 إقاحة  الخاحس  حممد 

23111 بني حالل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد رشيد غا�ضي : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  غا�ضي  رشيد  السيد 
7 الرقم  شارع حممد الخاحس إقاحة 

6 23111 بني حالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة نعيمة زربي عنوانه)ا( حي 
 13 رقم  الكبير  املسجد  زنقة  الوفاء 

23111 بني حالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 693.
661I

MEGA UPS SARL AU

MEGA UPS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEGA UPS SARL AU
عمارة 7 رقم 4 حجموعة 1 حي ديار 
املنصور ح ي 2 الرباط ، 11153، 

الرباط املغرب
MEGA UPS SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 7 
رقم 4 حجموعة 1 حي ديار املنصور 

ح ي 2 الرباط - 11153 الرباط 
Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161569

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MEGA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.UPS SARL AU
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لالدارات  الرئي�ضي  التنظيف 
العموحية وشبه العموحية . املتاجر . 

املخازن . املنازل وغير ذلك .
والتصدير  استراد  خدحات 

املتعلقة باملكاتب واالالت ..
 7 عمارة   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم 4 حجموعة 1 حي ديار املنصور ح 
.Maroc ي 2 الرباط - 11153 الرباط
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد الحبيب هشاحي عنوانه)ا( 
ديار  حجموعة1حي   4 رقم   7 عمارة 
 11153 الرباط   2 ي  ح  املنصور 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد الحبيب هشاحي عنوانه)ا( 
ديار  حجموعة1حي   4 رقم   7 عمارة 
 11153 الرباط   2 ي  ح  املنصور 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم -.
662I

S2A MONDE

س 2 أ موند
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S2A MONDE
 RUE OSLO SOUS SOL

 RESIDENCE N°30 OCEAN ،
10040، RABAT Maroc

س 2 أ حوند شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

أوسلو ال0ابق تمت أر�ضي إقاحة 
رقم 31 حي املحيط الرباط 11141 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161783

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
2 أ  اإلقتضاء بمختصر تسميتها : س 

حوند.
غرض الشركة بإيجاز : الحراسة .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقاحة  أر�ضي  تمت  ال0ابق  أوسلو 
 11141 حي املحيط الرباط   31 رقم 

الرباط املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

1.111.111 درهم، حقسم كالتالي :
 11.111  : ياسين  با  أيت  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ياسين  با  أيت  السيد 
151 ال0ابق  تجزئة بالد الصلب رقم 
املحمدية   28631 الشالالت   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  ياسين  با  أيت  السيد 
151 ال0ابق  تجزئة بالد الصلب رقم 
3 الشالالت 28631 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 6297.

663I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE AZOURZ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
STE AZOURZ CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم :9 

اقاحـة النسيم شـــارع املجـــد نرجـــس 
ب طريـق صفـــرو فـــاس. - 31111 

فــــــاس املغــــــرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73383
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZOURZ CAR
كــــراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيـــارات بدون ســــائـــق..
 9: رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقاحـة النسيم شـــارع املجـــد نرجـــس ب 
31111 فــــــاس  طريـق صفـــرو فـــاس. - 

املغــــــرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 951  : تــوفيــــق  حشـــهـوري  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 51  : أحـــــــل  حشـــهـوري  السيدة 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

تــوفيــــق  حشـــهـوري  السيد 
النبـــل  شــارع   95  : رقـم  عنوانه)ا( 
فـــــــــــــاس   31111 فاس.  ب  النرجـس 

املغــــــرب.
السيدة حشـــهـوري أحـــــــل عنوانه)ا( 
رقم :221 زنقة النخيـل 1 النرجــس ب 

فاس. 31111 فـــــــــــــاس املغـــــــرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة حشـــهـوري أحـــــــل عنوانه)ا( 
رقم :221 زنقة النخيـل 1 النرجــس ب 

فاس. 31111 فـــــــــــــاس املغــــــرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3212/2122.
664I

P-Consulting

TATWEER ARAB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

P-Consulting
 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME ETAGE APPT
 28 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME ETAGE APPT 28،
12000، Témara Maroc

TATWEER ARAB شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 1 العمارة أ حركب املنار تمارة - 
12111 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
136773

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TATWEER ARAB
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العمارة أ حركب املنار تمارة   1 رقم 

12111 تمارة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد الزهر كمال : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كمال  الزهر  السيد 
العمارة او اقاحة نسيم البمر   5 رقم 

12111 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  كمال  الزهر  السيد 
العمارة او اقاحة نسيم البمر   5 رقم 

12111 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2122 تمت رقم -.
665I

TZ CONSULTING

تز كونسيلتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TZ CONSULTING
 80BD MLY SLIMANE 4EME ETG
 N°38 AÏN SEBAÄ CASABLANCA

 ، 20610، CASABLANCA
MAROC

تز كونسيلتينغ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 81 شارع 
حوالي سليمان طابق 4 رقم 38 

عين السبع الدارالبيضاء - 22251 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
513533

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كونسيلتينغ.
-الخبرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاسبية
-التدقيق

-جميع أعمال املراجعة االئتمانية
-االستشارات القانونية والضرائب 

واملحاسبة املالية واالجتماعية.
81 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 38 رقم   4 طابق  سليمان  حوالي 
 22251  - الدارالبيضاء  السبع  عين 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
151 حصة   : خالد  السيد زكرياء 

بقيمة 111 درهم للحصة .
851 حصة   : السيد زكرياء طارق 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد زكرياء خالد عنوانه)ا( حي 
القدس تجزئة النقل الحضري زنقة 
 21611 البرنو�ضي البيضاء   7 رقم   2

الدارالبيضاء املغرب.

السيد زكرياء طارق عنوانه)ا( حي 

القدس تجزئة النقل الحضري زنقة 
 21611 البرنو�ضي البيضاء   7 رقم   2

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد زكرياء طارق عنوانه)ا( حي 

القدس تجزئة النقل الحضري زنقة 
 21611 البرنو�ضي البيضاء   7 رقم   2

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831524.

666I

ديوان املوثق حممد احين بنيس حوثق ب0نجة

STE K.M. LUXURY HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان املوثق حممد احين بنيس 

حوثق ب0نجة

ساحة حوزار 11، زنقة اليمن، زاوية 
زنقة االردن، ال0ابق الثاني رقم 6 

اقاحة الشاطئ البريد االلكتروني 

 - benaminot@hotmail.com :

الهاتف : 1539945255، 91111، 

طنجة املغرب

STE K.M. LUXURY HOME شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حاالباطا، طريق زناتة، اقاحة 

«MONT BLANC» ال0ابق االر�ضي 

املحل رقم 3 - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98619

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 MOUSSA )ة(  السيد  تفويت 

CHAOU 111 حصة اجتماعية حن 

)ة(  حصة لفائدة السيد   111 أصل 

بتاريخ   IMAD-EDDINE KHALID

11 يونيو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   13 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7288.

667I

ديوان املوثق حممد احين بنيس حوثق ب0نجة

STE K.M. LUXURY HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

ديوان املوثق حممد احين بنيس 
حوثق ب0نجة

ساحة حوزار 11، زنقة اليمن، زاوية 
زنقة االردن، ال0ابق الثاني رقم 6 
اقاحة الشاطئ البريد االلكتروني 
 - benaminot@hotmail.com :

الهاتف : 1539945255، 91111، 
طنجة املغرب

STE K.M. LUXURY HOME شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
حاالباطا، طريق زناتة، اقاحة 

«MONT BLANC» ال0ابق االر�ضي 
املحل رقم 3 - 91111 طنجة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98619
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 يونيو   11 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

CHAOU MOUSSA كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7288.

668I

POINTS CONSULTING 3

ANG-INOX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

POINTS CONSULTING 3
 AMAL 3 SIDI BERNOUSSI 81
CASABLANCA ، 20200، الدار 

MAROC البيضاء
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ANG-INOX شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة تجزئة النور رقم 47 طابق 
السفلي خريبكة - 2511 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7663

في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
ANG-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INOX
بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

وتوزيع حستلزحات اإلنوكس.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طابق   47 رقم  النور  تجزئة  املسيرة 
خريبكة   2511  - خريبكة  السفلي 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : انكمار  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  انكمار  عبدهللا  السيد 
حدخل   9 حجموعة   2 أنا�ضي  باب 
الدار   21611 البرنو�ضي   13 رقم   1

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  انكمار  عبدهللا  السيد 
حدخل   9 حجموعة   2 أنا�ضي  باب 
الدار   21611 البرنو�ضي   13 رقم   1

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية 
رقم  تمت   2122 يونيو   12

.25611122111864
669I

بغ0ي0ي عبد الرحمان

MAKKAS AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بغ0ي0ي عبد الرحمان
276 زنقة بوعبيد السلماني القد 

س 2 الش0ر 12 خريبكة ، 25111، 
خريبكة امللكة املغربية

MAKKAS AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 R 19 وعنوان حقرها اإلجتماعي
تجزيئة ارض الخير - 25111 خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7713
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAKKAS AUTO
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
السيارات املستعمل وق0ع السيارات 

.
 R  19  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزيئة ارض الخير - 25111 خريبكة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : حممد  الخ0ابي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : رضوان  خوادري  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد الخ0ابي حممد عنوانه)ا( 
خريبكة 25111 خريبكة املغرب.

السيد خوادري رضوان عنوانه)ا( 
خريبكة 25111 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيد الخ0ابي حممد عنوانه)ا( 
خريبكة 25111 خريبكة املغرب

السيد خوادري رضوان عنوانه)ا( 
خريبكة 25111 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تمت رقم 572.
671I

BT CONSEIL

TAAOUNIYA
إعالن حتعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

TAAOUNIYA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 
بوليفارد حممد 5 ، شارع 4 ، رقم 18 

- 21111 س0ات املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.399

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
الذي ينص على   : قرار رقم األول 
قرر   : تمديد غرض الشركة   : حايلي 
 : التالي  النشاط  إضافة  الشركاء 

ح0ور عقاري
الذي ينص على   : قرار رقم الثاني 
إقرار بوفاة الشريك اإلداري   : حايلي 
أخذ  وقد   : حرشد  حممد  الراحل 
أن  والحظوا  بالوفاة  علًما  الشركاء 
الحصص التي يملكها والبالغ عددها 
الورثة  بين  توارثت  قد  حصة   751
وافق  وبالتالي  البنوة.  فعل  بموجب 

الشركاء على الورثة كشركاء جدد.

قرار رقم التالث : الذي ينص على 

يقرر االجتماع   : تعيين حسير   : حايلي 

تعيين السيد طارق حرشد حسير ملدة 

غير حمدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

الذي   :  1,6,7,15 البند  رقم  بند 

النظا2  تميين   : حايلي  على  ينص 

االسا�ضي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 االبتدائية بس0ات بتاريخ 

2122 تمت رقم 11855.

671I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE MOSTAFA
 MULTIDISCIPLINARY

SOCIETY SARL/AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000

وجدة املغرب

 STE MOSTAFA

 MULTIDISCIPLINARY SOCIETY

SARL/AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 457 

تجزئة بنخيران واد الناشف وجدة - 

61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39717

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   22

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOSTAFA MULTIDISCIPLINARY

.SOCIETY SARL/AU
: -أرشيفية  غرض الشركة بإيجاز 
حفظ وإعادة تأهيل الوثائق القديمة

-حفاوض
-التنظيف.

 457  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة بنخيران واد الناشف وجدة 

61111 وجدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حختاري حص0فى : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حص0فى  حختاري  السيد 
عنوانه)ا( حي السال2 عوينت السراق 
تجزئة لعلج بلوك 1 رقم 772 61111 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حص0فى  حختاري  السيد 
عنوانه)ا( حي السال2 عوينت السراق 
تجزئة لعلج بلوك 1 رقم 772 61111 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 1195.
672I

comptoir expertise du maroc

Y SYNDIC SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
Y SYNDIC SARLAU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 12 
تجزئة واد املخازن الشقة رقم 15 
بوزنيقة . - 13111 بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6719
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   16 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
 Y SYNDIC الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 رأسمالها  حبلغ   SARLAU
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 
12 تجزئة واد املخازن الشقة رقم 15 
بوزنيقة املغرب   13111  -  . بوزنيقة 
املنافسة في سوق الشغل   : نتيجة ل 
حن  املادية  االحكانيات  توفر  وعد2 

اجل االستمرار في هذا املشروع ..
 12 و حدد حقر التصفية ب رقم 
 15 رقم  الشقة  املخازن  واد  تجزئة 
بوزنيقة . - 13111 بوزنيقة املغرب. 

و عين :
حوصوف  حممد  السيد)ة( 
الليمون  اقاحة   48 فيال  وعنوانه)ا( 
السوي�ضي زنقة بني حسكين السوي�ضي 
املغرب  الرباط   11171 الرباط 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 529.
673I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

HASSAMAN
إعالن حتعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc
HASSAMAN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 112 

شارع إسبانيا - - طنجة املغرب .
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1963

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 11 حارس 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
الشركة  حال  رأس  زيادة   : حايلي 
)أربعة  درهم   4،075،000.00 بمبلغ 
حاليين وخمسة وسبعون ألف درهم( 
السائلة  امل0البات  عن  بالتعويض 
بها  يمتفظ  التي  الدفع  واملستمقة 
حال  رأس  لزيادة  الشركة  شريك 
 1،925،000.00 بمبلغ  الشركة 
وعشرون(  وتسعمائة  )حليون  درهم 
بمبلغ  درهم(  آالف  خمسة   -
حاليين  )ستة  درهم   6.111.111.11
آالف  )ثالثة   3261 بإصدار  درهم( 
 بقيمة 

ً
 جديدا

ً
وحائتين وستين( سهما

)ألف  درهم   1.251.11 تبلغ  اسمية 
دفع 

ُ
ت درهم(  وخمسون  وحائتان 

بالكاحل. وفوًرا
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
النظا2  حن  و7   6 املادتين  تعديل   :

األسا�ضي
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: حراجعة النظا2 األسا�ضي للشركة
على  ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 
جديد  كشريك  للموافقة   : حايلي 
 PARROT للشركة التي يتم تشكيلها 

.INVESTMENTS SARL.AU
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  6 رقم  بند 
بمبلغ  املال  رأس  تمديد  تم   : حايلي 
حاليين  )ستة  درهم   6.111.111
تم دفع هذه املبالغ بالكاحل  درهم(. 
 ، النقدي  الشركة  في صندوق  نقًدا 

.
ً
كما يقر الشركاء صراحة

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
 6،000،000.00 البالغ  املال  رأس   :
حقسم  درهم(  حاليين  )ستة  درهم 
وتمانمائة(  آالف  )أربعة   4811 إلى 
)ألف  درهم   1،250.00 سهم بقيمة 
وحائتان وخمسون درهًما( لكل حنها ، 

حدفوعة بالكاحل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   29 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 252384.

674I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

PARROT INVESTMENTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

PARROT INVESTMENTS شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
حوزارت وشارع أنفا ، سكن لو بيتي 
باراديس ، ال0ابق السابع - 1 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549711

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PARROT INVESTMENTS
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع حوزارت وشارع أنفا ، سكن لو 
 1  - السابع  ال0ابق   ، باراديس  بيتي 

الدار البيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

5.927.511 درهم، حقسم كالتالي :
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 السيد راحاني هاريش كيشينتشاند :
درهم   11 بقيمة  حصة   59.275

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد راحاني هاريش كيشينتشاند 
 n ° P3-2، Binary by عنوانه)ا( 
دبي   1 التجاري  الخليج   ،Omniyat

اإلحارات العربية املتمدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد راحاني هاريش كيشينتشاند 
 n ° P3-2، Binary by عنوانه)ا( 
دبي   1 التجاري  الخليج   ،Omniyat

اإلحارات العربية املتمدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831171.
675I

STE BIKAF INDUSTRI

H.T.D.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

H.T.D.M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 11 
زنقة حممد بن الحسن الوزاني حي 
سيدي الغازي بن العربي حوالي 
علي الشريف الريصاني - 52111 

الرشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12373

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   21 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   H.T.D.M
 111.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 
زنقة حممد بن الحسن الوزاني   11
حي سيدي الغازي بن العربي حوالي 
 52111  - الريصاني  الشريف  علي 

الرشيدية املغرب نتيجة لعد2 حزاولة 
اي نشاط.
و عين :

حوساوي  شادية  السيد)ة( 
تالسينت  الجديد  الحي  وعنوانه)ا( 
املغرب  بوعرفة   61211 فجيج 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
 11 رقم  وفي   2122 حاي   21 بتاريخ 
زنقة حممد بن الحسن الوزاني حي 
حوالي  العربي  بن  الغازي  سيدي 
 52111  - الريصاني  الشريف  علي 

الرشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 14 يوليو 

2122 تمت رقم 718.
676I

SMOUNIAMINA

SOCIETE TASNIM AS SARL-
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE TASNIM AS SARL-AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 47 
زنـقـة 16 نوفمبر 2 ج دكان رقم 6 

فـــاس - 31111 فــاس الــمــغــرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73373

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TASNIM AS SARL-AU
كــراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بـدون سائــق.
 47 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 6 رقم  دكان  ج   2 نوفمبر   16 زنـقـة 

فـــاس - 31111 فــاس الــمــغــرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : النــمـال  حـنـان  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة حـنـان النــمـال عنوانه)ا( 
رقم 32 زنـقــة عـربي باتمـا حي بدر فاس 

31111 فــاس املـغــرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عـادل  صو�ضي  العلوي  السيد 
عين   2 الضيعة  تجزئة   5 عنوانه)ا( 

قادوس فــاس 31111 فــاس املـغــرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 2122/3961.
677I

CABINET ANESS

AJA HOME
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
AJA HOME شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1588، 

الق0اع 12 حي السال2، ب0انة سال - 
11141 سال اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36313

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   13

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 AJA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOME

-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أقمشة املفروشات

أقمشة  وتصدير  -استيراد 

املفروشات.

 ،1588  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الق0اع 12 حي السال2، ب0انة سال - 

11141 سال اململكة املغربية.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

: جعفار  الرحيم  عبد   السيد 

درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

جعفار  الرحيم  عبد  السيد 

رقم   23 حي السال2 بلوك  عنوانه)ا( 

824 11141 سال اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

جعفار  الرحيم  عبد  السيد 

رقم   23 حي السال2 بلوك  عنوانه)ا( 

824 11141 سال اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تمت رقم 538.

678I
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Afifa BELHANA

WATTRON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Afifa BELHANA
شارع 11 يناير٬ عمارة ٲدرار٬1 
ال0ابق اٲلول٬ حكتب رقم 3 حي 
الداخلة، 81161، ٲكادير٬ املغرب

WATTRON شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 131، 
تجزئة حوالي، الدراركة - 81144، 

أكادير، املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52119
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WATTRON
في  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حمالت، بيع وشراء العقاقير، استيراد 
املنتجات  وجميع  العقاقير  وتصدير 
األخرى، إضافة إلى الخدحات األخرى.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 131، 
 ،81144  - الدراركة  حوالي،  تجزئة 

أكادير، املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 211  : حسعودي  حممد  السيد 
حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة .

 211  : حسعودي  حسن  السيد 
حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة .

 211  : حسعودي  هشا2  السيد 
حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة .

 211  : حسعودي  حروان  السيد 
حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة .

 211  : أوعدي  نعيمة  السيدة 
حصة بقيمة 111,11 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حممد حسعودي عنوانه)ا( 
حي سيدي سعيد، الدراركة، 81144، 

أكادير، املغرب.
السيد حسن حسعودي عنوانه)ا( 
حي سيدي سعيد، رقم 92، الدراركة، 

81144، أكادير، املغرب.
السيد هشا2 حسعودي عنوانه)ا( 
حي سيدي سعيد، رقم 92، الدراركة، 

81144، أكادير، املغرب.
السيد حروان حسعودي عنوانه)ا( 
حي سيدي سعيد، بلوك ب، رقم 25، 

الدراركة، 81144، أكادير، املغرب.
السيدة نعيمة أوعدي عنوانه)ا( 
حي سيدي سعيد، رقم 79، الدراركة، 

81144، أكادير، املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد حسعودي عنوانه)ا( 
حي سيدي سعيد، الدراركة، 81144، 

أكادير، املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111969.
679I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BOMSMAR TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

ال0ابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52411، الريش 

املغرب
BOMSMAR TRAVAUX شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 
اوتازة قيادة سيدي عياد الريش - 

52411 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3249

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOMSMAR TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء واالعمال التجارية .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الريش  عياد  سيدي  قيادة  اوتازة 

52411 الريش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 : ابراهيم  بواحسمارن  السيد 

درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

ابراهيم  بواحسمارن  السيد 

قصر احوكر نايت العباس  عنوانه)ا( 

الريش 52411 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

ابراهيم  بواحسمارن  السيد 

قصر احوكر نايت العباس  عنوانه)ا( 

الريش 52411 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  االبتدائية بميدلت 

2122 تمت رقم 382.

681I

FIDUCOGEM

LWID PROMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
 N°5 IMM 52 BUR ACHRAF AV
 MOHAMMED VI ، 30000، FES

MAROC
LWID PROMO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 2 
ال0ابق 1 بلوك ب حي كريو زواغة - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73387

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LWID  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROMO
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بلوك ب حي كريو زواغة   1 ال0ابق 

31111 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الحفياني  عمر  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحفياني  عمر  السيد 
بلوك ب حي كريو   15 زنقة   43 رقم 

زواغة 31111 فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  الحفياني  عمر  السيد 
بلوك ب حي كريو   15 زنقة   43 رقم 

زواغة 31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3216.
681I

ELYX CONSULTING

 ARAKEA DIGITAL
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ARAKEA DIGITAL SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 3 ، 

زنقة أيت ورير ، شارع حوالي يوسف 
- 21111 ، الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

545427
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARAKEA DIGITAL SOLUTIONS
-تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلوحات  تكنولوجيا  استشارات 

وخدحات الدعم
االستشارات  خدحات  -تقديم 
االتصاالت  حجال  في  واملساعدة 
وأنش0ة حركز االتصال وإدارة حركز 
االتصال وجميع خدحات املعلوحات 
بشأن  املقدحة  بعد  عن  واملعاحالت 

الجديدة  االتصاالت  تقنيات 
)االتصاالت  واالتصاالت  واملعلوحات 

الهاتفية والشبكات عبر اإلنترنت(.
 ،  3 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة أيت ورير ، شارع حوالي يوسف 

- 21111 ، الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
341 حصة   : السيد رشيد أرساال 

بقيمة 111 درهم للحصة .
عبد  أحين  أحمد  حوالي  السيد 
بقيمة  حصة   331  : العلوي  الرزاق 

111 درهم للحصة .
 331  : الكوندي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 4 السيد رشيد أرسال عنوانه)ا( 
زنقة اإلجتماع 21111 الدار البيضاء 

حغرب.
عبد  أحين  أحمد  حوالي  السيد 
جولف  عنوانه)ا(  العلوي  الرزاق 
املدينة   6 ب شقة   68 سيتى عمارة 
الخضراء بوسكورة النواصر 21111 

الدار البيضاء حغرب.
عنوانه)ا(  الكوندي  خالد  السيد 
الفال   H73W6 دويزي  زنقة   989

كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 4 السيد رشيد أرسال عنوانه)ا( 
زنقة اإلجتماع 21111 الدار البيضاء 

حغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 826434.
682I

الركيبي

AMSTEL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

الركيبي
كلميم ، 81111، كلميم املغرب

AMSTEL TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي حي الجرف 

شارع حممد السادس اسا - 81111 

اسا املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3243

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يوليو   26 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :

-1تجارة االالت واملواد املعلوحاتية 

واملكتبية

-2حفاوض.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   27 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2122 تمت رقم 294/2122.

683I

SOY FOOD

صوي فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOY FOOD

291 شارع عبد هللا الشفشاوني٫ حي 

اشماعو سال ، 11161، سال املغرب

صوي فود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 174 شارع 

الزرق0وني وحو�ضى بن نصير شقة 

16 الدور السابع الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

549119

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
صوي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فود.
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امل0اعم واملقاهي.
عنوان املقر االجتماعي : 174 شارع 
الزرق0وني وحو�ضى بن نصير شقة 16 
الدور السابع الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 333  : صفصافي  سارة  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عتمان رياحي : 333 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 334  : صفصافي  ياسر  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة سارة صفصافي عنوانه)ا( 
تجزئة العرصة بلبركة إقاحة ه شقة 3 
حي اشماعو سال 11161 سال املغرب.
عنوانه)ا(  رياحي  عتمان  السيد 
281 شارع عبد هللا الشفشاوني٫ حي 

اشماعو سال 11161 سال املغرب.
السيد ياسر صفصافي عنوانه)ا( 
291 شارع عبد هللا الشفشاوني٫ حي 

اشماعو سال 11161 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد ياسر صفصافي عنوانه)ا( 
291 شارع عبد هللا الشفشاوني٫ حي 

اشماعو سال 11161 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 23111.
684I

DO CONSULTING

MKI INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DO CONSULTING
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 31bd Ain Taoujatate
 Résidence le Colisée 4éme
 Étage, Quartier Bourgogne،
20100، CASABLANCA MAROC

ذات  شركة   MKI INVEST
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 شارع 
رقم  حكتب   - أزور  ريزيدنس   - أنفا 
11B - 21111 الدار البيضاء املغرب

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
548129

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MKI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حن الشركة، سواء
في املغرب أو في الخارج، بشكل

لنفسها،  حباشر،  غير  أو  حباشر 
سواء

في املشاركة أو إدارة اإليجار، أو
ألطراف ثالثة : 

أو غير  حصص،حباشرة  اقتناء   -
حباشرة، أغلبية أو

أقلية، في جميع الشركات املنشأة
أو املزحع إنشاؤها، في املغرب

والخارج، والتي تمارس في أي ق0اع
بأي  النشاط،  ق0اعات  حن 

وسيلة،
وال سيما عن طريق إنشاء شركات

جديدة، أو االكتتاب أو شراء
الحقوق  أو  املالية  األوراق 

االجتماعية، أو االندحاج. - اقتناء
جميع األوراق املالية املدرجة أو

غير املدرجة؛ - إدارة جميع
حشاركاتها وتمريكها وتوجيهها؛ -

إدارة حمافظ األوراق املالية أو

عن  الصادرة  املالية  األوراق 

أشخاص

اعتباريين أو عاديين؛ - استغالل

جميع املؤسسات الخاصة

واملشاركة في تشغيلها؛ - شراء

وتأجير وإدارة وإدارة وإعادة تأهيل

وبيع املباني واألرا�ضي واإلنشاءات

لجميع أشكال العقارات الريفية

تشييد  عن  فضال  والحضرية، 

جميع

جميع  وخدحة  البناء  أنواع 

األرا�ضي
وق0ع األرا�ضي؛ - الت0وير العقاري

بجميع أشكاله؛ - إدارة الثروات

ت0وير   - اإليجارات؛  وإدارة 

وتسويق

وإدارة وتأجير جميع املشاريع

العقارية واللوجستية. - تقديم أي

نوع حن الخدحات ملساهماتها

املالية أو ألي شركات أخرى. -

املشاركة املباشرة  وبصورة أعم، 

أو

غير املباشرة في أي عمليات

عقارية أو تجارية أو حالية أو

صناعية قد تكون ذات صلة

حباشرة أو غير حباشرة بأحد

األشياء املذكورة أعاله أو ب�ضيء أو

حلحق أو حلحق حماثل يسهم في

ت0ويره عن طريق إنشاء شركات

جديدة، املساهمات أو االشتراكات

أو حشتريات األوراق املالية أو

حقوق الشركات أو حشتريات

الشهرة والعالحات التجارية أو

عمليات الدحج أو الجمعيات أو

املشاركات أو إدارة اإليجار أو غير

ذلك...

شارع   1  : عنوان املقر االجتماعي 
رقم  حكتب   - أزور  ريزيدنس   - أنفا 

11B - 21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

1.111.111 درهم، حقسم كالتالي :

 : سميرس  بناني  حجيد  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   11.111

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
سميرس  بناني  حجيد  السيد 
6 شارع حزودا الغندوري،  عنوانه)ا( 
حي السوي�ضي 11171 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
سميرس  بناني  حجيد  السيد 
6 شارع حزودا الغندوري،  عنوانه)ا( 
حي السوي�ضي 11171 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 828948.
685I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 EMPRESA DE PROMOCION
IMMOBILIARIA
إعالن حتعدد القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
 EMPRESA DE PROMOCION
IMMOBILIARIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 149 

شارع حممد الخاحس عمارة حيموزا 
إ رقم 17 - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.87597
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 18 يونيو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
حايلي : توسيع غرض الشركة لتجزئة 

االرا�ضي وتقسيمها 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
الشركة  حقر  تمويل  على  املوافقة   :
العزيب  طنجة،   : التالي  العنوان  إلى 
حابين  حيداري  إقاحة  قدور  الحاج 

ال0بقين حكتب رقم 15
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

 100،000.00 زيادة رأس املال حن   :

درهم   200،000.00 إلى  درهم 

 111 بقيمة  حصة   1111 بإصدار 

 
ً
درهم حكتتبة وحدفوعة بالكاحل نقدا

الشركة  باسم  البنكي  الحساب  في 

الشركة  الجديد  الشريك  قبل  حن 

العقارية بنياسوف

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

بنيعيش  سفيان  السيد  تسمية   :

كمسيرين  بنيعيش  هشا2  والسيد 

جديدين إلى جانب السيدين حممد 

حع  توفيق  وبالقا�ضي  بوزملاط 

توقيعهم املشترك

على  ينص  الذي   :  5 رقم  قرار 

حايلي : املوافقة على النظا2 االسا�ضي 

الجديد

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

لتجزئة  الشركة  غرض  توسيع   :

االرا�ضي وتقسيمها 

بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

الشركة  حقر  تمويل  على  املوافقة   :

العزيب  طنجة،   : التالي  العنوان  إلى 

حابين  حيداري  إقاحة  قدور  الحاج 

ال0بقين حكتب رقم 15

ينص  الذي   : 6و7  رقم  بند 
حن  املال  رأس  زيادة   : حايلي  على 

100،000.00 درهم إلى 200،000.00 

بقيمة  حصة   1111 بإصدار  درهم 

111 درهم حكتتبة وحدفوعة بالكاحل 

باسم  البنكي  الحساب  في   
ً
نقدا

الجديد  الشريك  قبل  حن  الشركة 

الشركة العقارية بنياسوف

بند رقم 15 و16 : الذي ينص على 

حايلي : تسمية السيد سفيان بنيعيش 

كمسيرين  بنيعيش  هشا2  والسيد 

جديدين إلى جانب السيدين حممد 

حع  توفيق  وبالقا�ضي  بوزملاط 

توقيعهم املشترك

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255815.

686I
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EURO ACCOUNTING HOUSE

LABRIJA
إعالن حتعدد القرارات

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

LABRIJA »شركة املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 23-19 
ساحة حممد الخاحس - 24111 

الجديدة اململكة املغربية.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2395

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
االعالن واالقرار بوفاة رئيس   : حايلي 
بتاريخ  املختار  السيد طارق  الشركة 

 13/15/2121
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
طارق  املرحو2  اسهم  توزيع  اقرار   :

املختار بين الورثة 
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
انتخاب وتعيين السيد جالل طارق   :

كرئيس جديد ملجلس االدارة 
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
: املوافقة على بيع 2 أسهم حن طرف 
السيدة  لفائدة  طارق  جالل  السيد 
)سهم  حنان الحافظي وعمر عاطف 

واحد لكل واحد حنهما(
قرار رقم 5 : الذي ينص على حايلي 
: اقرار التوزيع الجديد ألسهم الشركة 

بين املساهمين 
قرار رقم 6 : الذي ينص على حايلي 

: الصالحيات للقيا2 باالجراءات 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
الذي   :  : املساهمات   6- بند رقم 
ينص على حايلي : السيد جالل طارق 
حساهمين  ازريكم  زوبيدة  والسيدة 
حقهى  املسمى  التجاري  باألصل  حعا 

التجار بما قدره 599411 درهم
بند رقم -14 رئيس حجلس االدارة 
: الذي ينص على حايلي : يعين السيد 

االدارة  حجلس  كرئيس  طارق  جالل 
إلى غاية  للشركة ملدة ست سنوات 

31 ديسمبر 2127
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 28157.
687I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE AB SAHARA TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوحيديا شارع حممد الخاحس 

ال0ابق 2الشقة3 تازة ، 35111، 
تازة املغرب

 STE AB SAHARA TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي 41 حي 
النهضة 4 واد احليل تازة - 35111 

تازة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4769

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 يونيو   28 املؤرخ في 
البضائع  »نقل  حن  الشركة  نشاط 
حمولتها  التي  السيارات  بواس0ة 
15طن  أكبر حن  او  املعتمدة تساوى 

النقل الحضري» إلى »التجارة».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 363.
688I

رحزي لالستشارات

MIJEK MULTI TRAVAUX
إعالن حتعدد القرارات

رحزي لالستشارات
شارع 24 نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد ال0ابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

MIJEK MULTI TRAVAUX »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : ال0ابق 
الثاني رقم 13 شارع حكة العيون - 

71111 العيون املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22797

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  11 رقم  قرار 

حايلي : تفويت حصص.
على  ينص  الذي   :  12 رقم  قرار 

حايلي : تعيين حسيير جديد.
على  ينص  الذي   :  13 رقم  قرار 

حايلي : تميين القانون االسا�ضي.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 

حايلي : حساهمات الشركة.
على  ينص  الذي   :  17 رقم  بند 

حايلي : راس حال الشركة.
على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 

حايلي : تسيير الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2371/2122.
689I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

LMARWA LIL OMRANE
إعالن حتعدد القرارات

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�ضي شارع 
ابن الخ0يب الشقة 3 بورحانة ، 

31161، فاس املغرب
LMARWA LIL OMRANE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : 24 عقبة 
السبع الدوح فاس املدينة - 31111 

فاس املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49153

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 25 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: رفع راسمال الشركة
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: تمويل املقر االجتماعي
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 

: التوقيع والتسيير
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

: التعديالت في النظا2 االسا�ضي
قرار رقم 5 : الذي ينص على حايلي 

: تميين النظا2 االسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي : 
تمديد املقر االجتماعي في العنوان 16 

عقبة الشمس فاس الجديد فاس
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
بقيمة  الوحيد  الشريك  حساهمة   :

نقدية بقيمة 200.000،00 درهم
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
قيمة  في  الشركة  رأسمال  تمديد   :
الى  حقسمة  درهم   200.000،00
درهم   100،00 حصة بقيمة   2.111

للحصة
على  ينص  الذي   :  35 رقم  بند 
تعيين السيد كريم الخياطي   : حايلي 
حمدودة،  غير  ملدة  للشركة  حسيرا 
وان الشركة خاضعة للتوقيع الوحيد 

للمسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3316.
691I

حوثق

CASAVET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

حوثق
3 زنقة أكادير زاوية زنقة عمر 

السالوي، شقة رقم 3، ال0ابق 
األر�ضي ، 21141، الدار البيضاء 

املغرب
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CASAVET شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

الدار  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
سارة،  إقاحة  بنبر،  تجزئة  البيضاء، 
الدار   21391  - املمتد  الب0ماء  حي 

البيضاء املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.135591

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في 16 أكتوبر 2118 تم تعيين 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

BENDARI SANAA كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2118 تمت رقم 321195.
691I

 CENTRE ALAZHAR DE LA COMPTABILITE ET

GESTION

رانيا فيتورا نكوص
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 CENTRE ALAZHAR DE LA
COMPTABILITE ET GESTION

 HAY ALAZHAR PI4 RUE 3 BAT
 150 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
رانيا فيتورا نكوص شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 18 زنقة 
إبنو العريف املعاريف الدارالبيضاء 

18 زنقة إبنو العريف املعاريف 
الدارالبيضاء 21611 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362783

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2121 حارس   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   3.111.111»
«5.111.111 درهم» إلى »8.111.111 

حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 13412 رقم  تمت   2121 أبريل 

.(773771(
692I

ADYEL & ASSOCIES

SRA BAKERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

ADYEL & ASSOCIES
43 حكرر ب عين تاوجتات ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
SRA BAKERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي سكن 
الكر2 ، حمل رقم 6 ، شارع أبو 
قاسم ق0باري ، بوركون - الدار 
البيضاء - 21141 الدار البيضاء 

املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.387615

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2121 ديسمبر   21 في  املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
 241.611« أي حن  درهم»   72.211»
عن  درهم»   168.411« إلى  درهم» 

طريق : -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2122 تمت رقم 811316.
693I

CAF MANAGEMENT

 MONDIAL SOURCING
MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
21211، الدار البيضاء املغرب

 MONDIAL SOURCING MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
شراردة ال0ابق السفلي درب لوبيلة 
بوغكون - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.523881

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
 MONDIAL الوحيد  الشريك  ذات 
حبلغ   SOURCING MAROC
وعنوان  درهم   51.111 رأسمالها 
شراردة  زنقة   11 اإلجتماعي  حقرها 
ال0ابق السفلي درب لوبيلة بوغكون 
- 21211 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : إنعدا2 األنش0ة للشركة.
زنقة   11 و حدد حقر التصفية ب 
شراردة ال0ابق السفلي درب لوبيلة 
البيضاء  الدار   21211  - بوغكون 

املغرب. 
و عين :

حشيش  الصمد  عبد  السيد)ة( 
 4 1152 شقة رقم  علمي وعنوانه)ا( 
كمصفي  كندا  حان0وغيال   21211

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832178.
694I

FIDCOM SAHARA

COPROMAN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع ال0براني حي الوحدة 11 رقم 

21 العيون ، 71111، العيون 

املغرب

COPROMAN شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

حدينة 25 حارس بلوك W رقم 629 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42391

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COPROMAN

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، تسيير املشاريع   ، حختلفة في البناء 

اإلستيراد والتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 629 رقم   W حارس بلوك   25 حدينة 

العيون - 71111 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : وحمان  كمال  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وحمان  كمال  السيد 
حي حوالي رشيد ق0اع 2 رقم 95 ابن 

جرير 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  وحمان  كمال  السيد 
حي حوالي رشيد ق0اع 2 رقم 95 ابن 

جرير 71111 العيون املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2172/22.
695I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE AB SAHARA TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوحيديا شارع حممد الخاحس 

ال0ابق 2الشقة3 تازة ، 35111، 
تازة املغرب

 STE AB SAHARA TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 41 حي 
النهضة 4 واد احليل تازة - 35111 

تازة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4769

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«411.111 درهم» أي حن »111.111 
عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 363.
696I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE U.E.M.S SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوحيديا شارع حممد الخاحس 

ال0ابق 2الشقة3 تازة ، 35111، 
تازة املغرب

STE U.E.M.S SARL AU شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 7 عمارة 

17 تجزئة اليعقوبي حي قديدس تازة 
- 35111 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3931
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يونيو   17 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 STE U.E.M.S SARL الشريك الوحيد
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ   AU
عمارة   7 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
17 تجزئة اليعقوبي حي قديدس تازة 
- 35111 تازة املغرب نتيجة ل : عد2 

الدخل.
7 عمارة  و حدد حقر التصفية ب 
17 تجزئة اليعقوبي حي قديدس تازة 

- 35111 تازة املغرب. 
و عين :

املربوح  هللا  عبد  السيد)ة( 
ى   4 حي املراب0ين بلوك  وعنوانه)ا( 
21 تازة 35111 تازة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 372.
697I

OURA FIN

COMPLIPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

OURA FIN
 lot tarik immeuble 4 1ére

 étage appt 46 sidi moumen
 casablanca، 20400،
CASABLANCA maroc

COMPLIPACK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 
الرباط رقم 1 كلم 15211 عين 

حرودة املحمدية - 28631 املحمدية 
املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.377
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 يونيو 2122 تم اإلعال2 
بوفاة الشريك فاطمة سوالح وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2122 أبريل   26 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 524  ، عدل سوبي0ي  السيد)ة( 
حصة .

 ، سوبي0ي  حص0فى  السيد)ة( 
351 حصة .

 263  ، هدى سوبي0ي  السيد)ة( 
حصة .

 263  ، حونية سوبي0ي  السيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 يوليو 

2122 تمت رقم 1686.

698I

كارفور بزنس

اسباس كييناد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كارفور بزنس
شارع حممد الخاحس زنقة حوريتانيا 

ال0ابق التاني، 52211، ارفود 
املغرب

اسباس كييناد شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املسيرة 
12 حرف د رقم75 حراكش - 41141 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127757
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اسباس 

كييناد.
حتعهد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم ال0عا2.
املسيرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
12 حرف د رقم75 حراكش - 41141 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
111 حصة   : السيدة الزين نادية 

بقيمة 111 درهم للحصة .
السيدة الزين الزهرة : 911 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة الزين نادية عنوانه)ا( 15 
ابيناي   93811 ستراسبورع  شارع 

سرسين 93811 سرسين فرنسا.
عنوانه)ا(  الزهرة  الزين  السيدة 
حراكش  حرف د رقم75   12 املسيرة 

41141 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الزهرة  الزين  السيدة 
حراكش  حرف د رقم75   12 املسيرة 

41141 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 8143/2122.
699I

cabinet idrissi

STE YL TRAV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
STE YL TRAV شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد



15019 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم بنجلون رقم 42 ال0ابق 

السادس حكاتب اشرف - 31111 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
*73369

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE YL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAV
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعمال   - إعداد وجبة   - تسرب املياه 

وتجارة حتنوعة - استيراد وتصدير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق   42 عبد الكريم بنجلون رقم 
 31111  - اشرف  حكاتب  السادس 

فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد يوسف الحميدي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الحميدي  يوسف  السيد 
عنوانه)ا( رقم 243 بلوك ا حي زواغة 

العليا 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
الحميدي  يوسف  السيد 
عنوانه)ا( رقم 243 بلوك ا حي زواغة 

العليا 31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3958/2122.
711I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

TRAVEMARMO ترافمارمو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TRAVEMARMO ترافمارحو شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم د1 
عمارة 5 خليج النخيل حي فونتي 

اكادير - 81111 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39555

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2119 يناير   19
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

TRAVEMARMO ترافمارحو.
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

حقالع الرخا2، أشغال البناء.
رقم د1   : عنوان املقر االجتماعي 
فونتي  حي  النخيل  خليج   5 عمارة 

اكادير - 81111 اكادير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حركازي  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حركازي  حممد  السيد 
5 خليج النخيل  شقة رقم د1 عمارة 
اكادير   81111 اكادير  فونتي  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حركازي  حممد  السيد 
5 خليج النخيل  شقة رقم د1 عمارة 
اكادير   81111 اكادير  فونتي  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2119 تمت رقم 81961.

711I

THE O ECO SURF TRAVELS

THE O ECO SURF TRAVELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE O ECO SURF TRAVELS
-Groupe Attakkaddoum GH2

 2ème étage, Sidi Bernoussi ، ,17
20600، Casablanca MAROC
 THE O ECO SURF TRAVELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
التقد2 املجموعة 2-17، ال0ابق 

2، سيدي البرنو�ضي - 21611 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551553

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 THE O : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECO SURF TRAVELS
غرض الشركة بإيجاز : أي نشاط 
وإنشاء  بال0بیعة  حتعلق  ريا�ضي 

وإدارة حدرسة لركوب األحواج.

إقاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق   ،2-17 املجموعة  التقد2 
الدار   21611  - 2، سيدي البرنو�ضي 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 JLSH SARL-AU : 500 الشركة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 TFH ECO TRAVELS الشركة 
 111 SARL-AU : 500 حصة بقيمة 

درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 JLSH SARL-AU الشركة 
املجموعة  التقد2  إقاحة  عنوانه)ا( 
سيدي البرنو�ضي   ،2 ال0ابق   ،2-17

21611 الدار البيضاء املغرب.
 TFH ECO TRAVELS الشركة 
التقد2  إقاحة  عنوانه)ا(   SARL-AU
سيدي   ،2 ال0ابق   ،2-17 املجموعة 
البيضاء  الدار   21611 البرنو�ضي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
سحيون  لوك  جيرو2  السيد 
األطل�ضي  املحيط  شارع  عنوانه)ا( 
 11 فيل  الشقة  األر�ضي  ال0ابق 

21161 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
712I

LE LEGALISTE

BROWN EYES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC
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BROWN EYES شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 58 شارع 

القدس حتجر8 عين الشق - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

548175

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   25

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BROWN EYES

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير..

58 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

القدس حتجر8 عين الشق - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 : نظيف  الواحد  عبد  السيد 

درهم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد املغرب عنوانه)ا( دوار اوالد 

العيا�ضي الحفاية بوسكورة النواصر 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

نظيف  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار اوالد العيا�ضي الحفاية 

البيضاء  الدار   - النواصر  بوسكورة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 829372.
713I

FIDUNION-MAROC

 ACHOUROUK BEACH
PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 ACHOUROUK BEACH

PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 4، زنقة 
اإلحا2 حسلم، الوازيس - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.162987

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   13 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
حن  أي  درهم»   7.411.111« قدره 
 111.111« إلى  درهم»   7.511.111»
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832592.
714I

siry consulting

MOZ CONCIERGERIE 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

siry consulting
 av allal el fassi unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 MOZ CONCIERGERIE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكتب رقم 
B415 ال0ابق الرابع اقاحة نكغات 
شارع حممد الخاحس - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127519

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 MOZ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONCIERGERIE
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)خدحات  الخدحات  عمليات  إدارة 

االستقبال واإلرشاد.تخزين األحتعة(
العمليات  أو  املباني  وبيع  شراء 

العقارية األخرى
حفاوض

.
حكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقاحة  الرابع  ال0ابق   B415 رقم 
 - الخاحس  حممد  شارع  نكغات 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 FRANCK OLIVIER السيد 
بقيمة  حصة   MOZIYAN : 1.000

111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 FRANCK OLIVIER السيد 
جليز حراكش  عنوانه)ا(   MOZIYAN

41111 حراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 FRANCK OLIVIER السيد 

جليز حراكش  عنوانه)ا(   MOZIYAN

41111 حراكش املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137867.

715I

bemultico بيمولتيكو

AKOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico بيمولتيكو

رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -حكناس ، 51161، حكناس 

حكناس

AKOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

56 زنقة ابن خلدون اقاحة حكيم 

الشقة 17 ال0ابق 5 حكناس - 

51111 حكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.42619

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 حارس   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اتخيا  سعيد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية حن أصل   21.111

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   21.111

حممد ليا2 بتاريخ 17 أبريل 2122.

زايد  الحسين  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية حن أصل   31.111

)ة(  السيد  لفائدة  حصة   31.111

حممد ليا2 بتاريخ 17 أبريل 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2812.

716I
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FIDUCIAIRE OUARDIGHA

DAHIBA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

DAHIBA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 حكرر 
زنقة عباس الكريفي وادي ز2 25351 

واد ز2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1317
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DAHIBA TRAVAUX
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حختلفة
حتفاوض.

عنوان املقر االجتماعي : 11 حكرر 
زنقة عباس الكريفي وادي ز2 25351 

واد ز2 املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : السيد دهيبة عبد العظيم 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : حممد  اسقي0ة  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
العظيم  عبد  دهيبة  السيد 
حي جميلة  بلوك باء   112 عنوانه)ا( 

توسيع 25351 وادي ز2 املغرب.

السيد اسقي0ة حممد عنوانه)ا( 
ز2  واد   25351 الصناعة  زنقة   14

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
العظيم  عبد  دهيبة  السيد 
حي جميلة  بلوك باء   112 عنوانه)ا( 

توسيع 25351 وادي ز2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
15 يوليو  االبتدائية بوادي ز2 بتاريخ 

2122 تمت رقم 68.
717I

ACCOF

ITM PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خ0ٍإ

استدراك خ0ٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية
ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
ITM PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 وعنوان حقرها اإلجتماعي اوركيدي 
4 شارع حممد 6 اقاحة D طابق 3 
حكتب 9 - 28831 املحمدية املغرب.

بالجريدة  وقع  خ0ٍإ  إستدراك 
 11 بتاريخ   5728 عدد  الرسمية 

أغس0س 2122.
بدال حن : لي اوركيدي 4

شارع حممد 5 اقاحة د طابق 3
حكتب 9

 6 4 شارع حممد  اوركيدي   : يقرأ 
اقاحة D طابق 3 حكتب 9

الباقي بدون تغيير.
718I

bemultico بيمولتيكو

AKOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -حكناس ، 51161، حكناس 

حكناس

AKOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي رقم 

56 زنقة ابن خلدون اقاحة حكيم 

الشقة 17 ال0ابق 5 حكناس - 

51111 حكناس .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42619

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 حارس 2122 تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة حن »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2812.

719I

bemultico بيمولتيكو

LEGAL CAFE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -حكناس ، 51161، حكناس 

حكناس

LEGAL CAFE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 

في زنقة 67 رقم 39 اوجه اعروس 

حكناس - 51111 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56841

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LEGAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CAFE
غرض الشركة بإيجاز : تاجر قهوة 

بالتقسيط
التغدية العاحة

اقل  الغير  البضائع لحساب  نقل 
حن 3.5 طن.

حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اعروس  اوجه   39 رقم   67 زنقة  في 

حكناس - 51111 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : الواستري  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
حصة   511  : كاللي  بدر  السيد 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حممد الواستري عنوانه)ا( 
بابا  سيدي  وليلي  تجزئة   18 فيال 

حكناس 51111 حكناس املغرب.
عنوانه)ا(  كاللي  بدر  السيد 
471رياض الزيتون الش0ر 1 حكناس 

51111 حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  كاللي  بدر  السيد 
471رياض الزيتون الش0ر 1 حكناس 

51111 حكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2811.
711I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

INTELCIA GROUP
شركة املساهمة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   15022

20000، Casablanca Maroc
INTELCIA GROUP شركة 

املساهمة
وعنوان حقرها اإلجتماعي كازانيرشور 
الشاطئ VII ، الهضبة 212 ، 1111 
شارع القدس ، حي سيدي حعروف - 

1 الدار البيضاء املغرب .
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115663

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 فبراير 2119 تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الهضبة   ،  VII الشاطئ  »كازانيرشور 
حي   ، القدس  شارع   1111  ،  212
البيضاء  الدار   1  - حعروف  سيدي 
الشاطئ  »كازانيرشور  إلى   « املغرب 
شارع   1111  ،  212 الهضبة   ،  VX
القدس ، حي سيدي حعروف - 1 الدار 

البيضاء املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2119 تمت رقم 718143.
711I

fudben

TRANS ARTISTE SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fudben
-71شارع املسيرة الناظور، 62111، 

الناظور املغرب
 TRANS ARTISTE SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الجاحعة العربية رقم 4 الناظور 

6211 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21211

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الباز  سمير  )ة(  السيد  تفويت 
251 حصة اجتماعية حن أصل 251 
الحسن  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

البقالي بتاريخ 17 أكتوبر 2121.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
17 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2291.

712I

HANA LUBRIFIANTS هنى لبغيفيون

 HANA هنى لبغيفيون
LUBRIFIANTS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 HANA هنى لبغيفيون
LUBRIFIANTS

حمل رقم 11 و12 ثاركة سيدي 
حبارك رقم 144 ، 41111، حراكش. 

املغرب
 HANA هنى لبغيفيون

LUBRIFIANTS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
11 و12 ثاركة سيدي حبارك رقم 

144 - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127665

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
هنى   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANA LUBRIFIANTS لبغيفيون
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
البترول  حشتقات  املحركات،  زيوت 
واملركبات.  الغيارالسيارات  وق0ع 

التجارة العاحة .استيراد وتصدير..
عنوان املقر االجتماعي : حمل رقم 
رقم  حبارك  سيدي  ثاركة  و12   11

144 - 41111 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

السيدة ازديو هنية : 1.111 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هنية  ازديو  السيدة 
 41111 55 ثاركة سيدي حبارك رقم 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  هنية  ازديو  السيدة 
 41111 55 ثاركة سيدي حبارك رقم 

حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 8146.
713I

STE BIKAF INDUSTRI

M.O.D.A ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

M.O.D.A ENERGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي قصر 
حسكي حدغرة الراشيدية - 52111 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2122/16161
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.O.D.A ENERGIE

: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 
أنظمة  تركيب   / حتنوعة  إنشاءات 
خ0وط  إنشاء   / الشمسية  ال0اقة 

ري زراعية لضخ املياه.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 52111  - الراشيدية  حدغرة  حسكي 

الراشيدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : حممد  اوحساين  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : السيد دحاوي عبد العزيز 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد اوحساين حممد عنوانه)ا( 
الحاج  حي اوالد   14 رقم   11 الزنقة 
الراشيدية   52111 الراشيدية 

املغرب.
العزيز  عبد  دحاوي  السيد 
 27 حجموعة  العرفان  عنوانه)ا( 
 91111 طنجة   39 رقم   246 عمارة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد اوحساين حممد عنوانه)ا( 
الحاج  حي اوالد   14 رقم   11 الزنقة 
الراشيدية 52111 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 946.
714I

ائتمانية يوسف البشاري حرتين

YEBARI ART
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية يوسف البشاري حرتين
شارع الحسن الثاني عمارة لتوليب 

ال0بق األول رقم 3 العرائش ، 
92111، العرائش املغرب

YEBARI ART شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الزالقة النخيل 2 ال0ابق 4 رقم 68 - 

92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6987

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YEBARI ART
- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير املنتجات الحرفية
- استيراد وتصدير املواد الغذائية 

والتجميل
- استيراد وتصدير جميع املنتجات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 68 رقم   4 ال0ابق   2 الزالقة النخيل 

- 92111 العرائش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : الجباري  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة .
 

 111  : الجباري  أحمد  السيد 
بقيمة 1.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الجباري  أحمد  السيد 
الرياض   12211  24 ح0ين  حي 

اململكة العربية السعودية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الجباري  أحمد  السيد 
الرياض   12211  24 ح0ين  حي 

اململكة العربية السعودية

الجباري  الهاشمي  السيد 
 2 النخيل  الزالقة  شارع  عنوانه)ا( 

ال0ابق 4 92111 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 791.

715I

sacompta sarl au

 STE CENTRAL
 EQUIPEMENT ET TRAVAUX

 DE CONSTUCTION ET
)ROUTIER )C.E.T.C.R

إعالن حتعدد القرارات

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي حيسور ، 

33251، حيسور املغرب
 STE CENTRAL EQUIPEMENT ET
 TRAVAUX DE CONSTUCTION
ET ROUTIER )C.E.T.C.R( »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : 496، 
شارع الحسن الثاني حي القدس 
حيسور - 33251 حيسور املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1519
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 14 يوليو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  11 رقم  قرار 
 : التالية  االنش0ة  اضافة   : حايلي 

النضافة + حتمادث. 
على  ينص  الذي   :  12 رقم  قرار 
االنش0ة  على  التش0يب   : حايلي 
اإلستراد   + األليات  كراء   : التالية 

والتصدير 
على  ينص  الذي   :  13 رقم  قرار 
حن  الشركة  رأسمال  رفع   : حايلي 
بزيادة   2511111 إلى   1511111
12111 نقدا و988111 حن الحساب 

الجاري للشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

على  ينص  الذي   :  6 رقم  بند 
رأسمال الشركة الجديد هو   : حايلي 

2511111
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
: حصص الشريك الوحيد هي في حا 

حجموعه 25111
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 389/2122.
716I

TOUBKAL INVEST

GUELIZ RHM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D’AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

GUELIZ RHM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي طريق 
حسلم اقاحة بوكار ال0ابق 3 شقة 14 
باب دكالة - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126149

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUELIZ RHM
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

العقارات.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حسلم اقاحة بوكار ال0ابق 3 شقة 14 
باب دكالة - 41111 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

بقيمة   MVM : 499 الشركة   -
111 درهم.

فيرجو  ريجيس  حوجين  السيد 
هنري : 1 بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

 27 عنوانه)ا(   MVM الشركة 
املن0قة الصناعية ليبيرنارد فالدهون 

25811 فالدهون فرنسا.
فيرجو  ريجيس  حوجين  السيد 
 25811 فالدهون  عنوانه)ا(  هنري 

فالدهون فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
فيرجو  ريجيس  حوجين  السيد 
 25811 فالدهون  عنوانه)ا(  هنري 

فالدهون فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136483.
717I

STE FIDU WHITE

AGRIGO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
AGRIGO شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 148 

حي ملحاريك - 65811 تاوريرت 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.927
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   26 في  املؤرخ 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
حبلغ   AGRIGO الوحيد  الشريك 
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وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
حي   148 رقم  اإلجتماعي  حقرها 
املغرب  تاوريرت   65811  - ملحاريك 
الهدف  تمقيق  عد2   : ل  نتيجة 

االجتماعي.
رقم  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
تاوريرت   65811  - حي ملحاريك   148

املغرب. 
و عين :

بوكابوس  لخضر  السيد)ة( 
اسبانيا   -  - اسبانيا  وعنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 يوليو  االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 

2122 تمت رقم 328/2122.
718I

حكتب الحسابات حالكي

DRUGSTORE FITNESS
إعالن حتعدد القرارات

حكتب الحسابات حالكي
291 شارع الكراحة حنفلوري فاس ، 

31111، فاس املغرب
DRUGSTORE FITNESS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 811 

الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 
31111 فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.39141
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 21 يوليو 2122
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 تفويت حصص : الذي 
حن   %51 تفويت   : ينص على حايلي 

حصة الشركة
الذي   : املسير  تغيير   2 رقم  قرار 
ينص على حايلي : تغيير حسير الشركة 

واستقالة السيد سعيد العلواني
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 1 تفويت حصص : الذي 
حن   %51 تفويت   : ينص على حايلي 
حصة الشركة اململوكة لالنسة بثينة 

العلواني للسيد احمد بلحاج
بند رقم 2 تغيير املسير : الذي ينص 
تعيين السيد حسعودي   : على حايلي 
للشركة وقبول  احمد كمسير وحيد 

استقالة السيد سعيد العلواني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3219/2122.
719I

BAKALI COMPTA SARL

TARGHA PLANET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL
شارع الدار البيضاء اقاحة فرح رقم 
28 ت0وان ت0وان، 93111، ت0وان 

املغرب
TARGHA PLANET شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زبر املخزن 
اقاحة باب البمر ال0ابق 5 رقم 28 

واد الو ت0وان ت0وان 93111 ت0وان 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31967

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TARGHA PLANET
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير

التجارة.
عنوان املقر االجتماعي : زبر املخزن 
 28 رقم   5 اقاحة باب البمر ال0ابق 
واد الو ت0وان ت0وان 93111 ت0وان 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : الهرار  سليمان  السيد 
حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهرار  سليمان  السيد 
اسراس  قاع  تيزكان  تارغة  دوار 
شفشاون 91135 شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  الهرار  سليمان  السيد 
اسراس  قاع  تيزكان  تارغة  دوار 

شفشاون 91135 شفشاون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1649.
721I

حكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

 ENERGIE RENOUVLABLE
ECOLOGIQUE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع حممد الخاحس عمارة بن0الب 
ال0ابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
 ENERGIE RENOUVLABLE
ECOLOGIQUE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 
رقم 76 بالسوق االسبوعي تادرت - 

35111 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2369

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ENERGIE RENOUVLABLE

.ECOLOGIQUE

تركيب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وال0اقة  الشمسية  ال0اقة  الواح 

املتجددة.
الري  حشاريع  وانجاز  دراسة   -

بالتنقيط

- االستيراد والتصدير.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تادرت  بالسوق االسبوعي   76 رقم 

35111 جرسيف املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 511  : عباد  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد اسماعيل عباد عنوانه)ا( 

دوار ايكلي بني حنصور تادرت 35111 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد عبد القادر عباد عنوانه)ا( 

دوار ايكلي بني حنصور تادرت 35111 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 28 يوليو 

2122 تمت رقم 1361/2122.

721I
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CABINET NORD ASSISTANCE

BANITEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 41

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

BANITEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : كم 2 
طريق الرباط القديم - - طنجة 

املغرب.
»استمرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2571

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 حاي 2122 تقرر حا يلي :
رغم  الشركة  حل  بعد2  قرار   .1

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسمال  تخفيض   .2

بمبلغ يساوي 1.211.111 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   28 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 256124.
722I

FINCOSA MARRAKECH

CAFE ELITE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

CAFE ELITE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي املركز 
التجاري حنارة حول ال0ابق السفلي 

الوحدة 1.11 - 41111 حراكش 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

67113

 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   28 في  املؤرخ 
 CAFE« حن  الشركة  تسمية  تغيير 
 GOLDEX COSTA« إلى   «ELITE

. »MOROCCO
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138163.
723I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

)PETROMGAR( بيترومغار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
بيتروحغار )PETROMGAR( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 172 - 92111 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6989

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(PETROMGAR( بيتروحغار
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
والخدحات  الوقود  لتوزيع  حم0ة 

املتنوعة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92111  -  172 الجديد رقم  املغرب 

العرائش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 411  : أحغار  أيت  حممد  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة حينة ابوسليم : 75 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

 75  : أحغار  أيت  حريم  السيدة 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 151  : أحغار  أيت  حنير  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 151  : أحغار  أيت  عمر  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

 151  : أحغار  أيت  زكرياء  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد حممد أيت أحغار عنوانه)ا( 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
السيدة حينة ابوسليم عنوانه)ا( 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
السيدة حريم أيت أحغار عنوانه)ا( 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
أحغار عنوانه)ا(  أيت  السيد حنير 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
السيد عمر أيت أحغار عنوانه)ا( 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
السيد زكرياء أيت أحغار عنوانه)ا( 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد أيت أحغار عنوانه)ا( 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب
السيد عمر أيت أحغار عنوانه)ا( 
 172 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 1257/2122.
724I

afaqconseil

ANNAKHIL CENTRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ANNAKHIL CENTRE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنيت 

بيوزنيس سانتر طريق حسلم تجزئة 
بوكار ال0ابق 3 الشقة رقم 14 باب 
دكالة حراكش - 41111 حراكش 

حغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127619

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANNAKHIL CENTRE
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنيت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بيوزنيس سانتر طريق حسلم تجزئة 
باب   14 الشقة رقم   3 بوكار ال0ابق 
حراكش   41111  - حراكش  دكالة 

حغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد جالل احين : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احين  جالل  السيد 
 1 2 الشقة  4 عمارة س  سيدي عباد 

41111 حراكش حغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  احين  جالل  السيد 
 1 2 الشقة  4 عمارة س  سيدي عباد 

41111 حراكش حغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138113.

725I

FINCOSA MARRAKECH

KABBAJ CEREALES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخ0ابي اقاحة 
رقية عمارة 181 بلوك B ال0ابق 

االول الشقة 7 ، 41111، حراكش 
املغرب

KABBAJ CEREALES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي تجزئة 381 
الحي الصناعي سيدي غانم - 41111 

حراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يوليو   14 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :
تخزين وتخزين الحبوب والبقول 

وغيرها حن املنتجات الغذائية
االستيراد والتصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138164.

726I

INA2M SERVICE

إنا2م سرفيس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INA2M SERVICE
 N31 BLOC E LOT ADMIN

 AIT MELLOUL ، 80000، AIT
MELLOUL MAROC

إنا22 سرفيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم31 
اضمين ايت حلول - 81111 ايت 

حلول املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26557

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
إنا22   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سرفيس.
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبرحجة .
رقم31   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ايت   81111  - حلول  ايت  اضمين 

حلول املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : سرفيس  إنا22  الشركة 

حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة .
 111  : سرفيس  إنا22  الشركة 

بقيمة 1.111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
بلمودن  الل0يف  عبد  السيد 
املحمدي  الحي   5711 عنوانه)ا( 

اكادير 81111 81111 املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

بلمودن  الل0يف  عبد  السيد 
املحمدي  الحي   5711 عنوانه)ا( 

اكادير 81111 81111 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1415.
727I

plenitude conseil

WEBDEVLY MA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

plenitude conseil
 avenue allal ben abdellah 7
 imm al youbia 6 eme etage 7

 avenue allal ben abdellah imm
 al youbia 6 eme etage، 30050،

fes maroc
WEBDEVLY MA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي إلقاحة 
حكاتب اليوبية N 36 6 ال0ابق شارع 

عالل بن عبد هللا فاس - 31111 
فاس اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73319

 29 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WEBDEVLY MA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حن الشركة هو :
- إنشاء املوقع

- الرسوحات

- إدارة حسابات الويب

عبر  املنتجات   / الخدحات  بيع   -

اإلنترنت

الصناعية  املعاحالت  جميع   -

وغير  واملنقولة  واملالية  والتجارية 

املنقولة التي قد تكون حرتب0ة بشكل 

حباشر أو غير حباشر بغرض الشركة 

ذات  أو  املماثلة  األغراض  وجميع 

الصلة ؛

- حشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 

في جميع الشركات أو الشركات التي 

 ، تم إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها 

والتي قد تكون حرتب0ة بهدف الشركة 

وال سيما عن طريق إنشاء شركات   ،

أو  الرعاية  أو  املساهمة  أو  جديدة 

املالية  أو استرداد األوراق  االكتتاب 

االندحاج  أو  االجتماعية  الحقوق  أو 

أو التمالف أو االتماد في املشاركة أو 

إدارة اإليجار..

إلقاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حكاتب اليوبية N 36 6 ال0ابق شارع 

 31111  - فاس  هللا  عبد  بن  عالل 

فاس اململكة املغربية.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : بالعيا�ضي  ريم  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بالعيا�ضي  ريم  السيدة 
زنقة واد أبي رقراق النرجس  رقم21 

س فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  بالعيا�ضي  ريم  السيدة 
زنقة واد أبي رقراق النرجس  رقم21 

س فاس 31111 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 21 يوليو 2122 

تمت رقم 41311122115595.

728I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

ILVATEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقاحة باريس- أ 
ت0وان ، 93111، ت0وان املغرب
ILVATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 
الصناعية 511 ب شارع عبد هللا 

الفخار 5.5 طريق وادي الو - 93111 
ت0وان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31971

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ILVATEX
إعادة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
القابلة  املواد  أنواع  جميع  تدوير 

إلعادة التدوير .
- تصنيع املنسوجات .

أنواع  جميع  وتصدير  استيراد   -
البضائع..

املن0قة   : عنوان املقر االجتماعي 
هللا  عبد  شارع  ب   511 الصناعية 
الفخار 5.5 طريق وادي الو - 93111 

ت0وان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

1.111.111 درهم، حقسم كالتالي :
زين  الهاشمي  العلوي  السيد 
 111 1.511 حصة بقيمة   : العابدين 

درهم للحصة .
 8.511  : السيد زين الدين إلياس 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

زين  الهاشمي  العلوي  السيد 
العابدين عنوانه)ا( 2 زنقة بني وراين 

السوي�ضي 11111 الرباط املغرب.
السيد زين الدين إلياس عنوانه)ا( 
 11111 زنقة أحريكا حي املحيط   44

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد زين الدين إلياس عنوانه)ا( 
 11111 زنقة أحريكا حي املحيط   44

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1653.
729I

ACCOF

ITM PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
ITM PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي اوركيدي 
4 شارع حممد 6 اقاحة D طابق 3 
حكتب 9 - 28831 املحمدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11947
العا2  الجمع  بمقت�ضى 
يوليو   14 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2122
درهم»   12.111.111« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   3.111.111« حن  أي 
طريق  عن  درهم»   15.111.111»
الشركة  ديون  حع  حقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1444/1653.
731I

FUDICAIRE ISMAILI

 COMPLEXE MANAR

 EXELLENCE D

 ENSEIGNEMENET PRIVE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقد2 بلوك 2 رقم 17 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،

 COMPLEXE MANAR

 EXELLENCE D

 ENSEIGNEMENET PRIVE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

املسيرة الخضراء رقم 24 السمارة - 

72111 السمارة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1259

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يوليو   28 في  املؤرخ 

 COMPLEXE MANAR حل 

 EXELLENCE D ENSEIGNEMENET

PRIVE SARL شركة ذات املسؤولية 

 111.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
السمارة   24 رقم  الخضراء  املسيرة 

نتيجة  املغرب  السمارة   72111  -

الفالس الشركة.

و عين :

لعكيد  ايت  توفيق  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( حخيم الوحدة الربيب 12 
السمارة   72111 السمارة   24 رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

شارع  وفي   2122 يوليو   15 بتاريخ 
 - السمارة   24 رقم  املسيرة الخضراء 

72111 السمارة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2122 تمت رقم 135/2122.

731I

MATCOMPTA SNC

NAISSAR GANZABL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
 NAISSAR GANZABL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي ابور 
زنقة أجمان رقم 65 ال0ابق السفلي 

- 91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83481

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زريباخ  حريم  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   211
211 حصة لفائدة السيد )ة( حممد 
 19 الحبيب البقالي ال0اهري بتاريخ 

يوليو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7784.

732I

MATCOMPTA SNC

NAISSAR GANZABL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
 NAISSAR GANZABL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجتماعي حي ابور 
زنقة أجمان رقم 65 ال0ابق السفلي 

- 91111 طنجة .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83481
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2122 تم تمويل  19 يوليو  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة حن »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7784.

733I

CENTRE DE RADIOLOGIE AVENUE HASSAN II

 CENTRE DE RADIOLOGIE

AVENUE HASSAN II
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 CENTRE DE RADIOLOGIE

AVENUE HASSAN II

fes ، 30000، fes MAROC

 CENTRE DE RADIOLOGIE

AVENUE HASSAN II شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 6 ا 21 

شارع الحسن 2 اقاحة الحسن 

2 املحل 1 حكتب 1 و2 قني0رة - 

14111 قني0رة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66187

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

احارير  حليكة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجتماعية  حصة   511

1.111 حصة لفائدة السيد )ة( بسمة 

ال0يبي بتاريخ 22 فبراير 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقني0رة بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 92189.

734I

كدار انرجي كروب

كدار انرجي كروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كدار انرجي كروب
61 شارع اللة الياقوت تقاطع 

حص0فى املعاني رقم 16 ال0ابق 4, 
حركز رياض, الدارالبيضاء ، 21231، 

الدارالبيضاء املغرب
كدار انرجي كروب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت تقاطع حص0فى املعاني 
رقم 16 ال0ابق 4, حركز رياض 

الدارالبيضاء 21231 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
كدار   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

انرجي كروب.
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حتعلقة  صحية  تجهيزات  وحقاول 
واملداخن  العزل  وانظمة  بالتدفئة 

الصناعية.
بناء وانشاءات حختلفة، بيع وشراء 
)كورتين(،  للتآكل  املقاو2  الفوالذ 
وساطة،  حختلفة،  تجارية  اعمال 
تجارة الكترونية،  استيراد وتصدير، 
خدحات التسويق والتسويق الرقمي، 
خدحات  العلمي،  والبمث  االبتكار 

االستشارة والتكوين....
 61  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع اللة الياقوت تقاطع حص0فى 
املعاني رقم 16 ال0ابق 4, حركز رياض 
الدارالبيضاء   21231 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

حصة   91  : انرجي  فري  الشركة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   11  : هشا2  كدار  السيد 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انرجي  فري  الشركة 
68211 حيلهوس  114 زنقة فاستات 

فرنسا.
السيد كدار هشا2 عنوانه)ا( درب 
 21511  51 رقم   37 زنقة  الفقراء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد كدار هشا2 عنوانه)ا( درب 
 21511  51 رقم   37 زنقة  الفقراء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
735I

حوثق

CASAVET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

حوثق
3 زنقة أكادير زاوية زنقة عمر 

السالوي، شقة رقم 3، ال0ابق 
األر�ضي ، 21141، الدار البيضاء 

املغرب
CASAVET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء، تجزئة بنبر، إقاحة سارة، 
حي الب0ماء املمتد - 21391 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.135591

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2116 أبريل   11 املؤرخ في 

حسير جديد للشركة السيد)ة( فارس 
حممد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2116 تمت رقم 11611631.

736I

Sté ATM - art tendance management-sarl

BRIGHT POINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قسو حداح،عمارة 
بنعصمان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35111، تازة املغرب
BRIGHT POINT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي ندى 1 حي 
السال2 زنقة بئر زران تازة - 35111 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6633
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRIGHT POINT
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
الحرة.  التجارة  والبناء.و  املختلفة 

التصدير واالستراد.
عنوان املقر االجتماعي : ندى 1 حي 
 35111  - السال2 زنقة بئر زران تازة 

تازة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 81.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
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السيدة سلمية كرفي : 411 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة نبيلة الهبيل : 411 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كرفي  سلمية  السيدة 
القدس 2 حج 7 رقم 115 تازة 35111 

تازة املغرب.
عنوانه)ا(  الهبيل  نبيلة  السيدة 
 35111 349 حي املسعودي تازة  رقم 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الودي  يوسف  السيد 
122 حج 2 حي املراب0ين تازة 35111 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 373.

737I

ANDERSEN CONSULTING

PROIN MAROC SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 PROIN MAROC SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 
الحرة -البقعة رقم 43 ب- املكتب 

18/9 - 91111 طنجة املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89279

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين   2122 يوليو   14 املؤرخ في 
حسير جديد للشركة السيد)ة( بالرين 

رالوي حاريو كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 256119.
738I

ESSAOUIRA GESTION

ESSAOUIRA EVENTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESSAOUIRA GESTION
 APPART 1 IMM 114

 OPERATION ARRAHA
 ESSAOUIRA ، 44100،

ESSAOUIRA MAROC
ESSAOUIRA EVENTS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 

رقم 35 عملية الياسمين 2 ش0ر 
3 الصويرة الجديدة -الصويرة - 

44111 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6255

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESSAOUIRA EVENTS
-1تنضيم   : غرض الشركة بإيجاز 

الحفالت
-2كراء آالة املوسيقى وغيرها.

حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ش0ر   2 الياسمين  عملية   35 رقم 
 - -الصويرة  الجديدة  الصويرة   3

44111 الصويرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

حصة   111  : وكريم  علي  السيد 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

رقم  السيد علي وكريم عنوانه)ا( 
 44111 الصويرة  العيون  زنقة   6

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
رقم  السيد علي وكريم عنوانه)ا( 
 44111 الصويرة  العيون  زنقة   6

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 28 يوليو 

2122 تمت رقم 286.
739I

FIDING SARL

10X Survey
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDING SARL
 AVENUE ENNASR ، 50000،

Meknès Maroc
11X Survey شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املنصور 
تجزئة عمر سفلي عمرة رقم 85 - 

51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56839

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 11X  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Survey
حهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طبوغرافي.
املنصور   : عنوان املقر االجتماعي 
 -  85 رقم  عمرة  سفلي  عمر  تجزئة 

51111 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حممد  اترحالت  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد اترحالت حممد عنوانه)ا( 
 12 العاطي  توسعت عين   477 رقم 

52111 الراشدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد اترحالت حممد عنوانه)ا( 
 12 العاطي  توسعت عين   477 رقم 

52111 الراشدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2811.
741I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

CAFE AACHOUCH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس ال0ابق األول رقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب
CAFE AACHOUCH شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ايساكن 
املركز طريق الوحدة تاركيست - 

32111 الحسيمة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1167

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 حارس   11 في  املؤرخ 
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املصادقة على :

باعال  يميى  )ة(  السيد  تفويت 

 111 حصة اجتماعية حن أصل   41

بن  حممد  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

علي بتاريخ 11 حارس 2122.

باعال  يميى  )ة(  السيد  تفويت 

 111 حصة اجتماعية حن أصل   31

ادريسية  )ة(  السيد  لفائدة  حصة 

بوسعدني بتاريخ 11 حارس 2122.

باعال  يميى  )ة(  السيد  تفويت 

 111 حصة اجتماعية حن أصل   31

حصة لفائدة السيد )ة( جمال باعال 

بتاريخ 11 حارس 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

حارس 2122 تمت رقم 93/22.

741I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

CAFE AACHOUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شارع فاس ال0ابق األول رقم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

CAFE AACHOUCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ايساكن 

املركز طريق الوحدة تاركيست - 

32111 الحسيمة املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1167

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم تعيين   2122 حارس   25 املؤرخ في 

بن  السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

علي حممد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

حارس 2122 تمت رقم 94/22.

742I

STE NESMA FINANCE SARL AU

STE BEST COFFEE SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE NESMA FINANCE SARL AU
 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI
 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE BEST COFFEE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ابواب 
واحة النخيل 173 حمل التجزئة 
3 واحة سيدي ابراهيم - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127115

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST COFFEE SARL AU
ح0عم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحقهضى.
ابواب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التجزئة  حمل   173 النخيل  واحة 
 41111  - ابراهيم  سيدي  واحة   3

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
1.111 حصة   : السيد حوحى لحا 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
بقيمة   1.111  : السيد حوحى لحا 

111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

ح 2  السيد حوحى لحا عنوانه)ا( 
حراكش   237 رقم  احرشيش  تجزئة 

41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
ح 2  السيد حوحى لحا عنوانه)ا( 
حراكش   237 رقم  احرشيش  تجزئة 

41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   11 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137375.

743I

AMOURI CONSULTING

 ZINE INDUSTRIE
 EAU ELECTRICITE

 ELECTROMECANIQUE
))ZINELEC

إعالن حتعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 ZINE INDUSTRIE
 EAU ELECTRICITE

 ELECTROMECANIQUE
ZINELEC)( »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : الحي 

الصناعي بنسودة 31-29 - 31111 
فاس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15737
بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليو 2121
تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
زين  ابتسا2  السيدة  وفاة  اعالن   :

فاللي واملوافقة على اراثة الحصص
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: املوافقة على هبة األسهم

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 
النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
: تغيير تقسيم رأسمال الشركة نتيجة 

وفاة السيدة ابتسا2 زين فاللي
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
رأسمال  حبلغ  نفس  على  االبقاء   :

الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2121 تمت رقم 4549.
744I

FLASH ECONOMIE

HAYAT PREMIER SECOURS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HAYAT PREMIER SECOURS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
2 شارع الشيخ بن احمد رقم 13 - 

73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21971

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 HAYAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PREMIER SECOURS
ت0وير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حستوى  على  والجمعيات  الوفود 
حع  التعاون  ؛  واملحلية  املقاطعات 
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الدولة والسل0ات املحلية للمشاركة 
املدني  واألحن  التدريس  حهمات  في 
حن أجل : أ- نشر تقنيات اإلسعافات 
ب-   ، األولية  واإلسعافات  األولية 
تنظيم أو ضمان أو املشاركة في حهمات 
التشريعات  إطار  في  املدني  األحن 
األحن  املدنية.  الحاكمة  بها  املعمول 
حع  أعضائها  اتصال  إقاحة  ج-   ،
الوزارات الرقابية ، د- تمثيل أعضائها 

لدى السل0ات الوطنية..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسيرة 2 شارع الشيخ بن احمد رقم 

13 - 73111 الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد احياحنين اكماش 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد احياحنين اكماش عنوانه)ا( 
السكن  الحماحي  شارع   2 االحل  حي 
 73111 االحمر  الهالل  الوظيفي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد احياحنين اكماش عنوانه)ا( 
السكن  الحماحي  شارع   2 االحل  حي 
 73111 االحمر  الهالل  الوظيفي 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يونيو 2122 تمت رقم 1125.
745I

fiduciaireborjcompta

ديجيتال نيت
شركة التضاحن

قفل التصفية

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
ديجيتال نيت شركة التضاحن

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 
املقاوحة الحرش 2 رقم 351 ايت 

حلول انزكان - 86351 انزكان املغرب 
.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2635
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   12 في  املؤرخ 
ديجيتال نيت شركة التضاحن حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
املقاوحة  شارع  اإلجتماعي  حقرها 
الحرش 2 رقم 351 ايت حلول انزكان 
نتيجة  املغرب  انزكان   86351  -

اللتوقف عن حزاولة النشاط.
و عين :

ازيكي  حفيظة  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( حركز سيدي بيبي شتوكة 
املغرب  اكادير   81111 باها  ايت 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
شارع  وفي   2122 حاي   12 بتاريخ 
ايت   351 رقم   2 الحرش  املقاوحة 
حلول انزكان - 86351 انزكان املغرب .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حاي   31 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1119/2122.
746I

fiduciaireborjcompta

اكادير كرافور
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
اكادير كرافور شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1113 
شارع الدراركة تالبرجت اكادير - 

81111 اكادير املغرب .
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47111

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 11 فبراير  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

النجدي حنان كمسير وحيد

تبعا إلقالة حسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111412.

747I

STRAVISCO

STE BLACK TIRE
إعالن حتعدد القرارات

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

STE BLACK TIRE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : ال0ابق 

االر�ضي اقاحة 24 حراب اقاحة دبي 

2 شارع الجيش امللكي طريق فاس - 

51111 حكناس املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.46841

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 13 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى   : حايلي 

بتاريخ 13 يونيو 2122 تفويت السيد 

عماد اتباتو الحاحل للب0اقة الوطنية 

جوهرة  ب  والساكن   ZT23417

السكنية  املجموعة   16 البساتين 

البساتين   3 ال0ابق   11 الشقة 

الى  حصة اجتماعية   2811 حكناس 

املزداد  وديع  صنهاجي  حجد  السيد 

الحاحل للب0اقة   1976 يوليو   31 ب 

D614179 الساكين باقاحة  الوطنية 

الجيش  شارع   13 الشقة  املدينة 

امللكي 2-ج 

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

حن  لشركة  القانوني  الشكل  تغيير   :

SARL AU الى SARL

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
النظا2  حن   -7-6-1 املادة  تعديل   :
األسا�ضي  النظا2  االسا�ضي-اعتماد 

املنقح واملنسق للشركة
بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: الشكليات والصالحيات 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2414.
748I

STRAVISCO

ste confort pneu sarl
إعالن حتعدد القرارات

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

ste confort pneu sarl »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : رقم 2 
تجزئة البركة البساتين حكناس - 

MEKNES 51111 املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.41153

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 13 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
بتاريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ   :
13 يونيو 2122 تفويت السيد طريق 
الوطنية  للب0اقة  الحاحل  دحماني 
C581315 والساكن ب بلوك 3 زنقة 
1 حي العلو عين قادوس فاس  3 رقم 
السيد  الى  اجتماعية  حصة   1811
عماد اتباتو الحاحل للب0اقة الوطنية 
جوهرة  ب  والساكن   ZT23417
السكنية  املجموعة   16 البساتين 
البساتين   3 ال0ابق   11 الشقة 

حكناس
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
بتاريخ  بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ   :
تفويت السيد حجد   2122 يونيو   13
يوليو   31 ب  املزداد  وديع  صنهاجي 
الوطنية  للب0اقة  الحاحل   1976
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املدينة  باقاحة  الساكين   D614179
شارع الجيش امللكي 2-ج   13 الشقة 
الى  حصة اجتماعية   1811 حكناس 
السيد عماد اتباتو الحاحل للب0اقة 
ب  والساكن   ZT23417 الوطنية 
املجموعة   16 البساتين  جوهرة 
 3 ال0ابق   11 الشقة  السكنية 

البساتين حكناس
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
حن  لشركة  القانوني  الشكل  تغيير   :

SARL AU الى SARL
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
النظا2  حن   -7-6-1 املادة  تعديل   :
األسا�ضي  النظا2  واعتماد  االسا�ضي 

املنقح واملنسق للشركة
بند رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: الشكليات والصالحيات 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2416.
749I

املتوس0ية

TECHNO SKYY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املتوس0ية
42 زنقة املسجد حي اليسر ، 

26111، برشيد املغرب
TECHNO SKYY شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 ححج 
حرس السل0ان ال0اق األول رقم 3 - 

21153 الدار بيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.314845

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 يوليو   19 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 TECHNO SKYY الوحيد  الشريك 
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ 

ححج   26 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 

حرس السل0ان ال0اق األول رقم 3 - 

21153 الدار بيضاء املغرب نتيجة ل 

: وقف نشاط الشركة.

26 ححج  و حدد حقر التصفية ب 

حرس السل0ان ال0اق األول رقم 3 - 

21116 الدار بيضاء املغرب. 

و عين :

السيد)ة( زكريا الزطا2 وعنوانه)ا( 
14 بوركون  2 رقم  حي الغربي الزنقة 

21153 الدار بيضاء املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2121 تمت رقم 33319.

751I

املتوس0ية

FITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املتوس0ية

42 زنقة املسجد حي اليسر ، 

26111، برشيد املغرب

FITS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 357 شارع 

حممد الخاحس ال0ابق الثالث أ2 - 

21115 الداربيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.293453

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2121 أغس0س   27 املؤرخ في 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

درهم   111.111 حبلغ رأسمالها   FITS

357 شارع  وعنوان حقرها اإلجتماعي 

 - حممد الخاحس ال0ابق الثالث أ2 

الداربيضاء املغرب نتيجة ل   21115

: وقف نشاط الشركة.

 357 ب  التصفية  حقر  حدد  و 

شارع حممد الخاحس ال0ابق الثالث 

أ2 - 21115 الداربيضاء املغرب. 

و عين :

لكجل  الزهراء  فاطمة  السيد)ة( 

 39 س   2 األحان  إقاحة  وعنوانه)ا( 

السبع  عين   16 الرقم   259 عمارة 

املغرب كمصفي  الداربيضاء   21253

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2121 تمت رقم 33321.

751I

املتوس0ية

PURE ART
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املتوس0ية

42 زنقة املسجد حي اليسر ، 

26111، برشيد املغرب

PURE ART شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 46 شقة 
رقم 2 ححج عقبة بن نافع اكدال - 

11181 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131211

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 يونيو   29 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

حبلغ   PURE ART الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 

 2 رقم  شقة   46 اإلجتماعي  حقرها 

ححج عقبة بن نافع اكدال - 11181 

الرباط املغرب نتيجة ل : وقف نشاط 

الشركة.

46 شقة  و حدد حقر التصفية ب 
 - ححج عقبة بن نافع اكدال   2 رقم 

11181 الرباط املغرب. 
و عين :

السيد)ة( نورا الزروالي وعنوانه)ا( 
 15 رقم   35 زنقة  القريعة  درب 
املغرب كمصفي  الداربيضاء   21521

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تمت رقم 11111.

752I

S.H EXPERTISE

AM 3F SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,11

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
AM 3F SERVICES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 77 شارع 
حممد سميمة ال0ابق 11 رقم 57 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549799

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AM 3F : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشاريع 
حتخصصة  خدحات  تقديم 

للشركات 
والتدريب  االستشارة  تقديم 

للشركات.
77 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 - 57 11 رقم  حممد سميمة ال0ابق 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : بيرتيك  كريم  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد كريم بيرتيك عنوانه)ا( حي 
 13111  98 لال حريم بلوك �ضي رقم 

بنسليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد كريم بيرتيك عنوانه)ا( حي 
 13111  98 لال حريم بلوك �ضي رقم 

بنسليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تمت 

رقم -.
753I

KAMAR BENOUNA

NOVALLIA MAROC ش م م 
دات مساهم وحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
NOVALLIA MAROC ش 2 2 دات 
حساهم وحيد شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ريكيس 

الدارالبيضاء حركز املدينة حركز 
االعمال كون0مبو 71 حلتقى شارع 
حممد الخاحس وزنقة ازيالل - 

21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551239

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 حارس   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
NOVALLIA MAROC ش 2 2 دات 

حساهم وحيد.
حوضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب وفي جميع البلدان 
وتخضع حيتما ين0بق دلك .االحتثال 
والتنضيمية  القانونية  لالحكا2 

الخاصة بانش0تها
-توفير ادوات وبراحج الويب 

- تمسين التمكم في املخاطر على 
التمليل  وجه الخصوص حن خالل 
االخير وتنفيد وسائل الوقاية وادارة 
املراقبة  وانضمة  العالمي  االحتثال 

التنضيمية واالدارة والى اخره 
الصناعية  املخاطر  حجال  في   -
وكدلك  الكبرى  البيئية  او  املهنية 

املجاالت دات الصلة او املماتلة 
-االستشارة ة املساعدة في املوقع 
االخير  بهدا  يتعلق  فيما  والتدريب 
وتكنولوجيا  حالية  ادارية  اي خدحة 
املعلوحات والتجارية لصالح شركات 
يكون  )التي   «NOVALLIA«حجموعة
اي  (او  الوحيد  الشريك  راسها  على 

شركة تابعة لجهة خارجية..
ريكيس   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حركز  املدينة  حركز  الدارالبيضاء 
شارع  حلتقى   71 كون0مبو  االعمال 
 - ازيالل  وزنقة  الخاحس  حممد 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 
درهم، حقسم كالتالي :

 -
 NOVALLIA SUISSE : الشركة 

111 بقيمة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 NOVALLIA SUISSE الشركة 
سويسرا   57 سويسرا  عنوانه)ا( 

سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
ريني  بير  جون  باتريس  السيد 
الكسارد  زنقة   7 عنوانه)ا(  كابيس 
نوشاتل   2111 نوشاتل   2111

سويسرا
السيدة هاجر بن عتمان عنوانه)ا( 
الشقة رقم 13 بلوك د سيتي الغزالة 

2183 2183 اريانة تونس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831639.
754I

KAMAR BENOUNA

JIM CAPITAL ش م م دات 
مساهم وحيد

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
JIM 55.000.000 ش 2 2 دات 

حساهم وحيد شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرق0وني ال0ابق التاسع الشقة 
رقم 92 - 21131 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
551237

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   25
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 JIM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
ش 2 2 دات حساهم   55.111.111

وحيد.
اخد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالية  الشركات  جميع  في  املشاركة 

الصناعية والتجارية.
املشاركات  وتنضيم  ادارة   -

املدكورة 
الهيئات  جميع  في  املشاركة   -

االدارية للشركات املدكورة 
الصادرة  او  املالية  القيم  ادارة   -

عن االشخاص املعنويين .
عنوان املقر االجتماعي : 265 شارع 
الشقة  التاسع  ال0ابق  الزرق0وني 
الدارالبيضاء   21131  -  92 رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 
55.111.111 درهم، حقسم كالتالي :

 55.111  : السيد ياسين الجمالي 
بقيمة 1.111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الجمالي  ياسين  السيد 
 21251 الحكيم  توفيق  زنقة   18

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الجمالي  ياسين  السيد 
 21251 الحكيم  توفيق  زنقة   18

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831641.
755I
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حكتب الرياني للمماسبة

HAUSSMANN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حكتب الرياني للمماسبة
شارع حممد داود رقم231 ت0وان ، 

93141، ت0وان املغرب
HAUSSMANN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
الحاج حممد بنونة إقاحة سارة 
قيسارية سارة رقم 8 - 93141 

ت0وان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21253

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   11 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  حبلغ   HAUSSMANN
حقرها  وعنوان  درهم   1.111.111
اإلجتماعي شارع الحاج حممد بنونة 
 -  8 إقاحة سارة قيسارية سارة رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  ت0وان   93141

انتهاء األشغال.
شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
سارة  إقاحة  بنونة  حممد  الحاج 
قيسارية سارة رقم 8 - 93141 ت0وان 

املغرب. 
و عين :

بوسعيد  حممد  السيد)ة( 
رقم  داود  حممد  شارع  وعنوانه)ا( 
276 93141 ت0وان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
بوسعيد  أناس  السيد)ة( 
رقم  داود  حممد  شارع  وعنوانه)ا( 
276 93141 ت0وان املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1555.
756I

STE TIB COMPT SARL AU

société générale ain sfa
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

حلتقى شارع املراب0ين وزنقة 

البخاري إقاحة بغدادي حكتب رقم 

15 ، 61111، وجدة املغرب

société générale ain sfa شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 

االفاق طريق العونية رقم 161 - 

61111 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36181

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 يونيو   13 املؤرخ في 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

 société générale الوحيد  الشريك 

 111.111 رأسمالها  حبلغ   ain sfa

اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة االفاق طريق العونية رقم 161 

 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   61111  -

توقف نشاط الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 

 -  161 رقم  العونية  طريق  االفاق 

61111 وجدة املغرب. 

و عين :

السيد)ة( حنان حرشة وعنوانه)ا( 

تجزئة االفاق طريق العونية رقم 161 

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   61111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2122 تمت رقم 2182.

757I

MARCHICA CONSEIL

OUAIL TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، ال0ابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 62111، الناظور 

املغرب

OUAIL TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة رقم 38 رقم 1 الناظور - 

62111 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7275

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل   2122 حاي   23 في  املؤرخ 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

 OUAIL TRANS الوحيد  الشريك 

درهم   1.111.111 رأسمالها  حبلغ 

شارع  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 - الناظور   1 رقم   38 رقم  املسيرة 

 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور   62111

وتاثيرها على ق0اع   19 كوفيد  ازحة 

النقل..

شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 - الناظور   1 رقم   38 رقم  املسيرة 

62111 الناظور املغرب. 

و عين :

ااسماعيلي  احممد  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( شارع املسيرة رقم 38 رقم 

املغرب  الناظور   62111 الناظور   1

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

14 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2645.

758I

MARCHICA CONSEIL

OUAIL TRANS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، ال0ابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62111، الناظور 

املغرب

OUAIL TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : شارع 

املسيرة رقم 38 رقم 1 الناظور - 

62111 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7275

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر   2122 حاي   23 في  املؤرخ 

ذات  شركة   OUAIL TRANS حل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

 1.111.111 رأسمالها  حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

 - الناظور   1 رقم   38 رقم  املسيرة 

الناظور املغرب نتيجة الزحة   62111

كوفيد 19 وتأثيرها على ق0اع النقل.

و عين :

اسماعيلي  احممد  السيد)ة( 

وعنوانه)ا( شارع املسيرة رقم 38 رقم 

املغرب  الناظور   62111 الناظور   1

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

شارع  وفي   2122 يونيو   18 بتاريخ 

 - الناظور   1 رقم   38 رقم  املسيرة 

62111 الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

14 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 2646.

759I
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QUALICIA CONSULTING

زينب
عقد تسيير حر ألصل تجاري )األشخاص 

ال0بيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
زينب 

 14 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
حممد  أع0ى السيد)ة(   2122 يوليو 
النهاري الحاحل )ة( للب0اقة الوطنية 
بالسجل  املسجل   361939 د  رقم 
التجارية  باملحكمة   91991 التجاري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بمكناس 
12 عمارة  التجاري الكائن ب بشرفة 
 51111  - ويسالن  و6   5 رقم   19
حفيظ  للسيد)ة(  املغرب  حكناس 
للب0اقة  )ة(  الحاحل  بوشميعة 
1 سنة  ملدة  الوطنية رقم د935714 
تبتدئ حن 11 يوليو 2122 وتنتهي في 
حبلغ شهري  حقابل   2123 يناير   11

5.111 درهم.

761I

WEJ CONSULTING

GISEMENT-AL FATH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WEJ CONSULTING
 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC
GISEMENT-AL FATH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

الشاوية شارع يوسف بن تاشفين 
زنقة رشيد ر�ضى ال0ابق 4 رقم 21 

طنجة 91111 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128571
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GISEMENT-AL FATH
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املقلع بيع اال حجار وحواد البناء.
اقاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تاشفين  بن  يوسف  شارع  الشاوية 
 21 رقم   4 زنقة رشيد ر�ضى ال0ابق 

طنجة 91111 طنجة املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 341  : البشير  الناصر  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 331  : ابراهيم  اشلوش  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد العروفي عبد العزيز : 331 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البشير  الناصر  السيد 
انجرة  فمص  حلوسة  الرحان  قرية 

91111 طنجة املغرب.
السيد اشلوش ابراهيم عنوانه)ا( 
انجرة  فمص  حلوسة  الرحان  قرية 

91111 طنجة املغرب.
العزيز  عبد  العروفي  السيد 
عنوانه)ا( دوار الرحان حلوسة فمص 

انجرة 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  البشير  الناصر  السيد 
انجرة  فمص  حلوسة  الرحان  قرية 

91111 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم -.
761I

fiduciaireborjcompta

ا.م.د.اس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC

ا.2.د.اس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 142 
حكرر شارع االحا2 البخاري ليراك 
بوركان اكادير - 81111 اكادير 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7919

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يونيو 2122 تم اإلعال2 
وتوزيع  افا  حممد  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2122 فبراير   15 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 125  ، السيد)ة( عائشة العبا�ضي 
حصة .

 293  ، افا  حص0فى  السيد)ة( 
حصة .

 292  ، السيد)ة( عبد الرحيم افا 
حصة .

 145  ، افا  خديجة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( احال افا ، 145 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111628.

762I

FIDUCIAIRE

RT PRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
RT PRO شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
عبدالكريم الخ0ابي إقاحة بنمو�ضى 

الكواش ال0ابق الثاني - 31111 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73339

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PRO
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاحة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بنمو�ضى  إقاحة  الخ0ابي  عبدالكريم 
الكواش ال0ابق الثاني - 31111 فاس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرائد  طه  السيد 
عين  طريق  بردلة  حسرة  تجزئة   26

الشقف 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الرائد  طه  السيد 
عين  طريق  بردلة  حسرة  تجزئة   26

الشقف 31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3911.
763I

املركز املراك�ضي لإلرشاد

NAJMA LODGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�ضي لإلرشاد
شقة رقم ٩ حدخل أ عمارة أنس 

حاجوريل شارع حوالي عبد هللا ، 1، 
حراكش املغرب
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NAJMA LODGE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة رقم 
44 عمارة F إقاحة البستان 5 طريق 

أسفي - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127673

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAJMA LODGE
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

دور الضيافة
املعدات واألجهزة لأللعاب  كراء   -

أو الرياضة )تروتينيت كهربائية(.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
5 طريق  إقاحة البستان   F عمارة   44

أسفي - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 ROTH JEAN PIERRE السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 ROTH JEAN PIERRE السيد 
إقاحة  املقاوحة  زنقة  عنوانه)ا( 
السفلي  ال0ابق   D عمارة  دافين�ضي 
رقم 16 كيليز 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
 ROTH JEAN PIERRE السيد 
إقاحة  املقاوحة  زنقة  عنوانه)ا( 
السفلي  ال0ابق   D عمارة  دافين�ضي 
رقم 16 كيليز 41111 حراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138166.

764I

FIDISLAME CONSOLT

KARNA YACOUB SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KARNA YACOUB SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

حقرها اإلجتماعي :زاوية شارع اللة 

الياقوت زنقة العرعار اقاحة كاليز 

ال0ابق 4 الشقة 17 الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551833

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

KARNA YACOUB SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : الخدحات
حقرها اإلجتماعي :زاوية شارع اللة 

كاليز  اقاحة  العرعار  زنقة  الياقوت 

ال0ابق 4 الشقة 17 الدار البيضاء

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 KARNA YACOUBA السيد 

COULIBALY

1111 حصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 KARNA YACOUBA السيد 

COULIBALY

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 KARNA YACOUBA السيد 

COULIBALY

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832421.
765I

FLASH ECONOMIE

 B-TRAVAUX DE PEINTURE
ET DE BATIMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 B-TRAVAUX DE PEINTURE ET
DE BATIMENT SARL.AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
رأسمالها 111.111.11 درهم

حقرها االجتماعي 2 اقاحة املودة 
شارع يوسف ابن تاشفين وسلمان 

الفار�ضي رقم 415
- الدار البيضاء -

السجل التجاري رقم 214213
بالدار البيضاء

العا2  الجمع  ملداوالت  تبعا 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غير 

16/14/2212، حيت قرر حايلي : 
-التصفية املسبقة للشركة 

تعيين بوشعيب حلوح كمصفي   -
للشركة. 

- تمديد املقر االجتماعي للتصفية 
ابن  يوسف  شارع  املودة  اقاحة   2
 ،415 تاشفين وسلمان الفار�ضي رقم 

الدار البيضاء. 
- إع0اء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

بتاريخ 13 يونيو 2122
تمت رقم 826491.

حلخص قصد النشر

766I

FLASH ECONOMIE

AMADAL PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

AMADAL PHARMA-SARL
شركة حمدودة املسؤولية

رأسمالها 5.111.111,11 درهم

حقر الشركة : املن0قة الصناعية 
»هاليوبوليس» ، الق0ب الفالحي 

»أكروبول» رقم 1 ب/ إ 16 ، ج. ت. 
الدراركة أكادير

س.ت. 41215 أكادير
نقل حقر الشركة

عادي  غير  عا2  جمع  بموجب   -
قرر   ،  11 يونيو   2122 في  حؤرخ 
ابتداء  الشركة  حقر  نقل  الشركاء 
- حي   521  : 12 حن  يونيو   2122 حن 

الوفاق الكبرى ، بنسركاو أكادير
املن0قة   : التالي  العنوان  إلى 
الق0ب  »هاليوبوليس»،  الصناعية 
 16 ب/إ   1 رقم  »أكروبول»  الفالحي 

.ج.ت. الدراركة أكادير
- بالتالي ، تميل البند 4 حن النظا2 

األسا�ضي
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير في 
2122 يوليو 14 ، تمت رقم 111751 

عن إعالن وبيان

املسير

767I

FLASH ECONOMIE

C3E 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 C3E
شركة ذات حسؤولية حمدودة

زاوية زنقة حممد فكير وزنقة حممد 
كمال ال0ابق 2 سيدي بليوط - 

الدارالبيضاء
 برأسمال 311111 درهم  

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.116583

العا2  الجمع  بمقت�ضى   1-
اإلستثنائي املؤرخ في 15 يونيو 2122 

قرر حا يلي :
حن  الشركة  رأسمال  رفع   -

311111 درهم إلى 1725611 درهم
النظا2  حن   8 الفصل  تعديل   -

األسا�ضي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 829797.

768I
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JANNOUR PNEUMATIQUE KHLALFA SARL

 STE JANNOUR
PNEUMATIQUE KHALALFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 JANNOUR PNEUMATIQUE
KHLALFA SARL

جماعة خالافة تاونات تاونات، 
34111، تاونات املغلرب

 STE JANNOUR PNEUMATIQUE
KHALALFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي خاللفة 

تاونات - 34111 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2143
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 JANNOUR PNEUMATIQUE

. KHALALFA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. MECANICIEN REPARATEUR
خاللفة   : املقر االجتماعي  عنوان 

تاونات - 34111 تاونات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : هشا2  خلوان  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هشا2  خلوان  السيد 
تاونات   34111 دوار خاللفة تاونات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  هشا2  خلوان  السيد 
تاونات   34111 دوار خاللفة تاونات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2122 تمت رقم 76.

769I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

فريوفريسور ميد
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

فريوفريسور حيد شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 183 شارع 
ولي العهد حركز NREA حمل رقم 15 

- 91111 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112553

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   411.111,11»
«111.111 درهم» إلى »511.111,11 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   19 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255849.

771I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

SERVICE JIBLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

SERVICE JIBLI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 13 
فيال رس زنقة احا2 حالك - 46111 

اسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11663

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SERVICE JIBLI حل 
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
اإلجتماعي رقم 13 فيال رس زنقة احا2 
46111 اسفي املغرب نتيجة   - حالك 

لتقلص نشاطها.
و عين :

السيد)ة( زكرياء دهيبة وعنوانه)ا( 
22 زنقة 38 شارع العرعار حي السال2 
)ة(  كمصفي  املغرب  اسفي   46111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
 13 وفي رقم   2122 يوليو   22 بتاريخ 
 46111  - فيال رس زنقة احا2 حالك 

اسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تمت رقم 625.
771I

حكتب الجرودي

EVIDENT CLEANER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكتب الجرودي
شارع 18 نونبر رقم 24 الناضور ، 

62111، الناضور املغرب
EVIDENT CLEANER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حب اوالد 

لحسن زنقة 11 رقم 23 62111 
الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23361

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVIDENT CLEANER
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواد االولية لصناعة حواد التنظيف 

وحواد التجميل.
عنوان املقر االجتماعي : حب اوالد 
 62111  23 رقم   11 زنقة  لحسن 

الناضور املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 331  : الشرقاوي  هشا2  السيد 

بقيمة 111 درهم.
السيد يوسف ابغلي : 331 بقيمة 

111 درهم.
بقيمة   341  : السيد يميى زريوح 

111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد هشا2 الشرقاوي عنوانه)ا( 
 11 زنقة جمال الدين االفغاني رقم 

62111 الناضور املغرب.
السيد يوسف ابغلي عنوانه)ا( حي 
الناضور   62111  28 رقم  لعرا�ضي 

املغرب.
عنوانه)ا(  زريوح  يميى  السيد 
الناضور   62111 الشيخ  لعري  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد هشا2 الشرقاوي عنوانه)ا( 
 11 زنقة جمال الدين االفغاني رقم 

62111 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

ديسمبر 2121 تمت رقم 4541.

772I
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AMOURI CONSULTING

 CENTRE D›ESTHTIQUE
 MEDICALE DE FES S.A.R.L

A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 CENTRE D’ESTHTIQUE

 MEDICALE DE FES S.A.R.L A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ق0عة 

26، طريق عين الشقف، حكتب 12، 
ال0ابق التالت فاس - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73253

 17 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE D’ESTHTIQUE  :

.MEDICALE DE FES S.A.R.L A.U
أنش0ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أخرى لصحة البشرية.
ق0عة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
26، طريق عين الشقف، حكتب 12، 
فاس   31111  - ال0ابق التالت فاس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 111  : نصر  ابو  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة شيماء ابو نصر عنوانه)ا( 

شارع   2 شقة   18 عمارة   ،24 ق0عة 

فاس   31111 سبتة حي الفرح فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة شيماء ابو نصر عنوانه)ا( 

شارع   2 شقة   18 عمارة   ،24 ق0عة 

فاس   31111 سبتة حي الفرح فاس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3117.

773I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MENSI TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

MENSI TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 6 
بلوك 5حي تمرسیت أيت حلول 

انزكان - 86151 انزكان املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6215

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم تعيين   2122 يوليو   19 املؤرخ في 

حسير جديد للشركة السيد)ة( حن�ضي 

حافظ كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1438.

774I

FIDIMPO

UNCLE BENCH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC
UNCLE BENCH شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : رياض 
سبتة حتجر رقم 3شارع سبتة العاليا 

املحمدية - 28821. املحمدية 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19415
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   15 في  املؤرخ 
ذات  شركة   UNCLE BENCH حل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 
 111.111 رأسمالها  حبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
3شارع سبتة  رياض سبتة حتجر رقم 
العاليا املحمدية - 28821. املحمدية 

املغرب نتيجة ألزحة جائمة كوفيد.
و عين :

وعنوانه)ا(  بنعبو  وفاء  السيد)ة( 
شارع الحسن األول الرقم 161 تجزئة 
املحمدية   28821 الكولين املحمدية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
رياض  وفي   2122 يونيو   15 بتاريخ 
سبتة حتجر رقم 3شارع سبتة العاليا 
املحمدية - 28821. املحمدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 يوليو 

2122 تمت رقم 1485.

775I

EXACO

FRIMADIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EXACO
16، زنقة عائشة أ2 املؤحنين شارع 

حوالي الحسن االول، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

FRIMADIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي عين السبع، تجزئة رقم 
1، زنقة شفشاون - 21111 الدار 

البيضاء. املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.435435

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم   2122 يونيو   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   2.411.111»
 2.511.111« إلى  درهم»   111.111»
درهم» عن طريق : إدحاج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832693.

776I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ISMAILI CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
ISMAILI CAR شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 444 

زنقة عالل بن عبد هللا - 15111 
الخميسات املغرب.

تمويل املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.25475

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2122 تم تمويل  15 أبريل  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - هللا  عبد  بن  عالل  زنقة   444»

15111 الخميسات املغرب» إلى »11 

 -  1111 املحيط   11 شارع حالي شقة 

11141 الرباط املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 314.

777I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ISMAILI CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65

 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC

ISMAILI CAR شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 444 

زنقة عالل بن عبد هللا - 15111 

الخميسات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25475

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت   2122 أبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

بالحبيب 1.111 حصة اجتماعية حن 

أصل 1.111 حصة لفائدة السيد )ة( 

احين طيبي بتاريخ 15 أبريل 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 314.

778I

AMATRUST

MESADI IMPORT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMATRUST
 BD DE PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،
CASABLANCA MAROC

MESADI IMPORT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 31 شارع 
رحال املسكيني 2 شقة 5 - . الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549647

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MESADI IMPORT
- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
وشرائها  وتصديرها  السلع  جميع 
الجملة  وشبه  بالجملة  وبيعها 
والتجزئة ، وال سيما جميع املنتجات 

الغذائية ؛
توزيع وتسويق جميع املنتجات   -
الغذائية والسلع واملواد الغذائية حن 
الوجهات  جميع  وإلى  املصادر  جميع 

والتجارة العاحة والتمثيل التجاري؛
- وبصفة عاحة ، جميع املعاحالت 
املنقولة أو العقارية أو املالية التي قد 
غير  أو  حباشر  بشكل  حرتب0ة  تكون 
حباشر بأحد األشياء املشار إليها أعاله 
أو بأي أشياء حماثلة أو ذات صلة حن 

املحتمل أن تعزز ت0وير الشركة..

31 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الدار   .  -  5 شقة   2 رحال املسكيني 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : ساجد  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد عبد هللا ساجد عنوانه)ا( 
الدار   . كاليفورنيا   ، العزيزية   ،  18

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد عبد هللا ساجد عنوانه)ا( 
الدار   . كاليفورنيا   ، العزيزية   ،  18

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.

779I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

فريميكا اطلنتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2 BD PRINCE MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
فريميكا اطلنتيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

يعقوب املنصور بالقرب حن حم0ة 
افريقيا زاوية شارع يعقوب املنصور 
وشارع 11 يناير حراكش - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127775

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فريميكا 

اطلنتيك.
الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تهوية شفط   ، والبيع )تكييف الهواء 
التبريد   ، التدفئة املركزية   ، الدخان 
 ، الحرائق  حن  الحماية   ، الصناعي 

السباكة ، إلخ(.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يعقوب املنصور بالقرب حن حم0ة 
افريقيا زاوية شارع يعقوب املنصور 
 41111  - حراكش  يناير   11 وشارع 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : بوغيال  عزالدين  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
:  السيد عبد الرحيم احمي0وش 
511 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد عزالدين بوغيال عنوانه)ا( 
 41111 213 حراكش  اسيف ب رقم 

حراكش املغرب.
احمي0وش  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد حسعود بوعروس 
تيسة تاونات 41111 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيد عزالدين بوغيال عنوانه)ا( 
 41111 213 حراكش  اسيف ب رقم 

حراكش املغرب
احمي0وش  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد حسعود بوعروس 

تيسة تاونات 41111 تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138171.
781I
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FIDUCIAIRE

NEW PARQUET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
NEW PARQUET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : 6 اقاحة 
حريم زنقة اللة نزهة حلعب الخيل - 

31111 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.37117

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر   2122 يونيو   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة   NEW PARQUET حل 
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   511.111
اللة  زنقة  حريم  اقاحة   6 اإلجتماعي 
فاس   31111  - الخيل  حلعب  نزهة 

املغرب نتيجة اللوباء.
و عين :

الغزاوي  حممد  السيد)ة( 
شارع  غيثة  اقاحة   16 وعنوانه)ا( 
بيروت الزهور 1 31111 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
اقاحة   6 وفي   2122 يونيو   31 بتاريخ 
 - حريم زنقة اللة نزهة حلعب الخيل 

31111 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3918/2122.
781I

بنبو خديجة

ROKHAM AL KHAYAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنبو خديجة
261 املسعودية تازة ، 35111، تازة 

املغرب
ROKHAM AL KHAYAL شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار القبة 
غياثة الغربية وادي احليل - 35251 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6631

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROKHAM AL KHAYAL
: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء 
-بيع الحجارة

-استغالل حقلع .
عنوان املقر االجتماعي : دوار القبة 
 35251  - غياثة الغربية وادي احليل 

تازة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الخيال  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الخيال  ادريس  السيد 
دوار احسكرين واد احليل 35251 تازة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الخيال  ادريس  السيد 
دوار احسكرين واد احليل 35251 تازة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 371.
782I

SMT CONSULTING

حموبالو إفينت
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMT CONSULTING
اقاحة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 
الشتوي حراكش ، 41111، حراكش 

املغرب
حموبالو إفينت شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املكتب 
 QI رقم 14 رقم 1197 تجزئة املسار

حراكش - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127623

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

حموبالو إفينت.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Evènementiel ,Art spectacles et

. activités
املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 QI 1197 تجزئة املسار  14 رقم  رقم 

حراكش - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 السيدة بالوبيتا باسكيديال بينفي :
111 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة بالوبيتا باسكيديال بينفي 
برازافيل   1111 برازافيل  عنوانه)ا( 

الكونغو .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيدة بالوبيتا باسكيديال بينفي 
برازافيل   1111 برازافيل  عنوانه)ا( 

الكونغو 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138111.
783I

SMT CONSULTING

سويس إيليغونس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMT CONSULTING
اقاحة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 
الشتوي حراكش ، 41111، حراكش 

املغرب
سويس إيليغونس شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 18 اقاحة حركز جوزيفين 23 
شارع عالل الفا�ضي تجزئة بوكار 
حراكش - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127711

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سويس 

إيليغونس .
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
في  واألجهزة  املنتجات  في  والتجارة 
والرفاهية  والرياضة  الصحة  حجال 
الخدحة والتدريب في هذه   , والجمال 

املجاالت.
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املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 23 جوزيفين  حركز  اقاحة   18 رقم 
بوكار  تجزئة  الفا�ضي  عالل  شارع 

حراكش - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : إيليغونس بوتيك  الشركة 
حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

بوتيك  إيليغونس  الشركة 
 1315  ,  6 برويير  طريق  عنوانه)ا( 

السغاز سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
راوول  البان  دوبوي  السيد 
السغاز   1315 السغاز  عنوانه)ا( 

سويسرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138198.
784I

2 س س ج

رودامون ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

2 س س ج
92 شارع الزرق0وني كليز حراكش ، 

41111، حراكش املغرب
روداحون حاروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 1 احصفح 

اسول رقم 32 - 41111 حراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76613
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 أبريل   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بولو ايبار البير  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111

 28 بتاريخ  ريستوراسيو  البير  شركة 
أبريل 2121.

بولو ايزكييردو  )ة(  تفويت السيد 
حن  اجتماعية  حصة   511 البيرتو 
أصل 1.111 حصة لفائدة السيد )ة( 
 28 بتاريخ  ريستوراسيو  البير  شركة 

أبريل 2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138196.

785I

STE ZIZ COMPTA

 ste superette merzoga sarl
au

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 ste superette merzoga sarl au
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 215 

تجزئة حرزوكة ارفود - 52211 ارفود 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15981

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.superette merzoga sarl au
التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاحة

التصدير واالستيراد .
 215  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة حرزوكة ارفود - 52211 ارفود 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : حليمي  زكية  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة زكية حليمي عنوانه)ا( حي 
ارفود   52211 ارفود   11 رقم  سال2 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة زكية حليمي عنوانه)ا( حي 
ارفود   52211 ارفود   11 رقم  سال2 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 حاي  االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

2122 تمت رقم 668.
786I

FLASH ECONOMIE

TRELLIS INVEST 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 TRELLIS INVEST شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي عمارة 31 
الشقة 8 زنقة حوالي احمد لوكيلي 

حسان - 11111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
161251

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   21

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRELLIS INVEST
توفير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملساحات  الداخلي  التصميم 

الخضراء وخدحات البناء.
- املقاول ملختلف األعمال والبناء.

املكتبية  املعدات  تاجر   -
والكمبيوتر.

- تاجر أثاث داخلي وحضري..
عنوان املقر االجتماعي : عمارة 31 
زنقة حوالي احمد لوكيلي   8 الشقة 

حسان - 11111 الرباط املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد حممد السفياني 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حممد السفياني عنوانه)ا( 
11 إقاحة الحمد زنقة الالووس شقة 

12 املحيط 11111 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد السفياني عنوانه)ا( 
11 إقاحة الحمد زنقة الالووس شقة 

12 املحيط 11111 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 5565.
787I

FIDIMPO

TAHIR IMMOBILIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDIMPO



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   15042

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC

TAHIR IMMOBILIER شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45 ال0ابق األر�ضي 

سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551111

 24 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2121 ديسمبر 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 TAHIR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER

حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق   45 رقم   6 زنقة  القدس 

الدار  البرنو�ضي  سيدي  األر�ضي 

البيضاء  الدار   21611  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

6.811.111 درهم، حقسم كالتالي :

 68.111  : السيدة عائشة كفيتة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة عائشة كفيتة عنوانه)ا( 

ح ي 2 الرباط   1181 حي املنزه رقم 

11151 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة عائشة كفيتة عنوانه)ا( 
ح ي 2 الرباط   1181 حي املنزه رقم 

11151 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831471.

788I

2 س س ج

رودامون ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

2 س س ج
92 شارع الزرق0وني كليز حراكش ، 

41111، حراكش املغرب
روداحون حاروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان حقرها االجتماعي 1 احصفح 

اسول رقم 32 حراكش - 41111 
حراكش .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76613
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2121 تم تمويل  28 أبريل  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة حن »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138196.

789I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

BTP SKILLS - SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 ALEXANDRIS COMPTA -
SARL

 BD DE LA LIBERTE
 IMMEUBLE LIBERTE N° 97 -
 CASABLANCA 20.000 ----، 20،

CASABLANCA MAROC

BTP SKILLS - SARL شركة ذات 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
 11 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
شــارع الحــريـــة ال0ــابــق 3 شقـــة رقــم 5 

-- 21121 -- املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.453.589

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يونيو   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   5.911.111»
 6.111.111« إلى  درهم»   111.111»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832.539.
791I

LAITUE SARLAU

LAITUE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

LAITUE SARLAU
إقاحة ليباز طبقة 1 د 1 سيال الدار 

البيضاء إقاحة ليباز طبقة 1 د 
1 سيال الدار البيضاء، 21451، 

.الدارالبيضاء املغرب
LAITUE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة ليباز 
طبقة 1 د 1 سيال الدار البيضاء - 

21451 الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.478657

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  18 أبريل  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»إقاحة ليباز طبقة 1 د 1 سيال الدار 
البيضاء  الدار   21451  - البيضاء 
املغرب» إلى »114، شارع عبد املوحن 
شارع عبد   ،114  9 شقة   3 ال0ابق 

 21451  9 شقة   3 ال0ابق  املوحن 
.الدارالبيضاء املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832191.

791I

CABINET CONIF SARL AU

TAGHIPRO.IMM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
TAGHIPRO.IMM شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

تادلة ال0ابق 2 درب حراكش بلوك 
9 رقم 94 العاليا - 28811 املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31197

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAGHIPRO.IMM
 ، حباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ح0ور عقارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بلوك  درب حراكش   2 ال0ابق  تادلة 
9 رقم 94 العاليا - 28811 املحمدية 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد حممد التاغي كريم : 1.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

كريم  التاغي  حممد  السيد 
ايريس  فيال  افران  زنقة  عنوانه)ا( 

28811 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

كريم  التاغي  حممد  السيد 
ايريس  فيال  افران  زنقة  عنوانه)ا( 

28811 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1441.

792I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

BTP SKILLS - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

BTP SKILLS - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 شــارع 

الحــريـــة ال0ــابــق 3 شقـــة رقــم 5 -- 

21121 -- املغرب .

تمويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.453.589

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

2122 تم تمويل  24 يونيو  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقـــة   3 شــارع الحــريـــة ال0ــابــق   11»
رقــم 5 -- 21121 -- املغرب » إلى »حي 

حكتـب   1 شقـــة رقـم   141 وفــا عمــارة 

خـديـــر 8 -- 28811 املحمـــديـــة املغرب 

.»

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832.538.

793I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

BTP SKILLS - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

BTP SKILLS - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حــي وفــا 

عمــارة 141 شقــــة رقــم 1 حكـتـب 

خــديـــر 8 -- 28811 املحمـــديــة املغرب 

.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.453.589

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم تعيين   2122 يونيو   24 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

الســادة  واشـبـــاكــــو  احــغــازلـــي  الســـادة 

عبـد الرحمــان وحســـا2 كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832.538.

794I

RADOUANE

AW LM MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE

 HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

AW LM MAROC شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 
حشروع جنان زناتة البقعة 767 
الش0ر 18 عين حرودة - 21811 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31117

 15 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 AW  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LM MAROC
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية

الخدحات  وتصدير  استيراد 
واملنتجات بأنواعها

يعمل بجميع الحرف
االستشارات اإلدارية

حقاول أعمال حتنوعة
توزيع البضائع

تجارة.
حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 767 البقعة  زناتة  جنان  حشروع 
 21811  - حرودة  عين   18 الش0ر 

املحمدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : لشكر  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لشكر  حممد  السيد 
 21811 البرنو�ضي   2 رقم   42 بلوك 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  لشكر  حممد  السيد 
 21811 البرنو�ضي   2 رقم   42 بلوك 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 1462.

795I

Sayarh & Menjra

BACKBONE INVESTMENTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sayarh & Menjra

 Zerktouni Casablanca، 52

20000، Casablanca Maroc

 BACKBONE INVESTMENTS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 332، 

شارع ابراهيم الروداني، ال0ابق 

5 الشقة 21، عند فيفانديس 

اينفست، املعاريف، الدار البيضاء 

الدار البيضاء 21371 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551735

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BACKBONE INVESTMENTS

غرض الشركة بإيجاز : الخدحات 

االستشارية في االستتمار.
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 ،332  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق  الروداني،  ابراهيم  شارع 
فيفانديس  عند   ،21 الشقة   5
البيضاء  الدار  املعاريف،  اينفست، 
21371 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
DENSM عنوانه)ا( زنقة  الشركة 
ال0ابق   ،  3 شهرزاد  عمارة  سمية، 
الدار   21371  22 رقم   ، الخاحس 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
بنيس  حجيد  حممد  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيضاء 21371 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832261.
796I

FLASH ECONOMIE

INTEL BOX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

INTEL BOX شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 6 زنقة 
8 كتافة البرنو�ضي - 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
445389

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2119 شتنبر   27

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 INTEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BOX
التوريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد  والتكنولوجي  املكتبي  العا2 

وتصدير.
 6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 21111  - البرنو�ضي  كتافة   8 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الفقار  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفقار  حممد  السيد 
 21111 البرنو�ضي   49 رقم   21 بلوك 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الفقار  حممد  السيد 
 21111 البرنو�ضي   49 رقم   21 بلوك 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2119 تمت رقم 716791.
797I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

AVA MARIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
AVA MARIE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 
الصناعية،اجزناية، تجزئة رقم 

174،ال0ابق األر�ضي وال0ابق األول 
- 91111 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111211
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.127.111»
 1.227.111« إلى  درهم»   111.111»
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملستمقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 256165.
798I

sacompta sarl au

STE HAIRTOLOGY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي حيسور ، 

33251، حيسور املغرب
STE HAIRTOLOGY شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 66 زنقة 
وجدة حي سيدي بوطيب حيسور - 

33251 حيسور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2213

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   24
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAIRTOLOGY
حالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حن  حن  ألكثر  والرجال  للسيدات 
للعناية  حوسسة   + حستخدحين 
التجميل  حنتجات  بيع   + بالجمال 

بالتقسيط .
زنقة   66  : عنوان املقر االجتماعي 
 - حيسور  بوطيب  حي سيدي  وجدة 

33251 حيسور املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 111  : يوسف  تكن�ضي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
تكن�ضي يوسف عنوانه)ا(  السيد 
 33251 حيسور  بوطيب  سيدي  حي 

حيسور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
تكن�ضي يوسف عنوانه)ا(  السيد 
 33251 حيسور  بوطيب  سيدي 

حيسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 385/2122.

799I

CABYOUCOM

FATIHI TRANSPORT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
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FATIHI TRANSPORT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

الداللحة احميري حوالي بوسلها2 
سوق اربعاء الغرب - 14311 سوق 

اربعاء الغرب املغرب
حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27733
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 FATIHI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوسلها2  حوالي  احميري  الداللحة 
سوق   14311  - الغرب  سوق اربعاء 

اربعاء الغرب املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد فاتحي بالل : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بالل  فاتحي  السيد 
دوار الداللحة حوالي بوسلها2 سوق 
الغرب  اربعاء  سوق   14311 اربعاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  بالل  فاتحي  السيد 
دوار الداللحة حوالي بوسلها2 سوق 
الغرب  اربعاء  سوق   14311 اربعاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.357
811I

حوثق

CASAVETِ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حوثق
3 زنقة أكادير زاوية زنقة عمر 

السالوي، شقة رقم 3، ال0ابق 
األر�ضي ، 21141، الدار البيضاء 

املغرب
CASAVET شركة ذات حسؤولية  ِ

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء، تجزئة بنبر، إقاحة سارة، 
حي الب0ماء املمتد - 21391 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
135591

 18 بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   2113 ديسمبر 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASAVET ِ
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع األدوية البي0رية وحواد النظافة 

وحعدات تربية املوا�ضي..
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سارة،  إقاحة  بنبر،  تجزئة  البيضاء، 
الدار   21391  - املمتد  الب0ماء  حي 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : فارس  حممد  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فارس  حممد  السيد 
العوفير،  الجياللي  الحاج  زنقة   112
املعاريف املمتد   ،13 شقة   ،4 طابق 

21371 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  فارس  حممد  السيد 
العوفير،  الجياللي  الحاج  زنقة   112
املعاريف املمتد   ،13 شقة   ،4 طابق 

21371 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2114 تمت رقم 246919.
811I

LAMAN EXPERTISE

LOUISE MS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

LOUISE MS شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ0ابي ، شارع حسن بن 
حبارك ، بناء الخ0ابية. B ، ال0ابق 
األول ، رقم 3 - حراكش - 41111 

حراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127679

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOUISE MS
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإليجارات السكنية والفندقية.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
بن  حسن  شارع   ، الخ0ابي  الكريم 
ال0ابق   ،  B الخ0ابية.  بناء   ، حبارك 
 41111  - حراكش   -  3 رقم   ، األول 

حراكش املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
حاري  جولي  حاراندون  السيدة 
فرنسا   69271 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
حاري  جولي  حاراندون  السيدة 
فرنسا   69271 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138169.
812I

LAMAN EXPERTISE

VDA FINANCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

VDA FINANCE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخ0ابي ، شارع حسن بن 
حبارك ، بناء الخ0ابية. B ، ال0ابق 
األول ، رقم 3 - حراكش - 41111 

حراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127657

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 VDA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FINANCE
في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتاجر أو األسواق .
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
بن  حسن  شارع   ، الخ0ابي  الكريم 
ال0ابق   ،  B الخ0ابية.  بناء   ، حبارك 
 41111  - حراكش   -  3 رقم   ، األول 

حراكش املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
ريجيس  هيلموت  حايكل  السيد 
فاندين أكير عنوانه)ا( فرنسا 38111 

فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
ريجيس  هيلموت  حايكل  السيد 
فاندين أكير عنوانه)ا( فرنسا 38111 

فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138158.

813I

حكتب املحاسبة

 SOCIETE SAM PROFIL SARL
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكتب املحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعراب 
ال0ابق األول رقم ب4 ، 35111، 

تازة املغرب
 SOCIETE SAM PROFIL SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي القدس 1 
حجموعة 5 رقم 157 تازة - 35111 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6635

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE SAM PROFIL SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األلوحنيو2  نجارة  األلوحنيو2  وشراء 

التصدير واإلستيراد.
القدس   : املقر االجتماعي  عنوان 
1 حجموعة 5 رقم 157 تازة - 35111 

تازة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد أحين اسوي0ة : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسوي0ة  أحين  السيد 
تازة   159 رقم   5 1 حجموعة  القدس 

35111 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  اسوي0ة  أحين  السيد 
تازة   159 رقم   5 1 حجموعة  القدس 

35111 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 375.
814I

CABINET IMFICONSEIL

SMART REPAIR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
SMART REPAIR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
اليعقوب املنصوروالحاج جاللي 

العوفير ال0ابق األر�ضي رقم 
16املعاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264733

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 حاي   12 في  املؤرخ 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 
 SMART الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 رأسمالها  حبلغ   REPAIR
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
املنصوروالحاج  اليعقوب  شارع 
رقم  األر�ضي  ال0ابق  العوفير  جاللي 
الدار البيضاء   21111  - 16املعاريف 

املغرب نتيجة ل : قرار املحضر.
و حدد حقر التصفية ب فيال ب 
 24111  - كليفورني  نور  تجزءة   2

الجديدة املغرب. 

و عين :
السيد)ة( حممد بناني وعنوانه)ا( 
كليفورني  نور  تجزءة   2 ب  فيال 
24111 الجديدة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : فيال ب 2 تجزءة 

نور كليفورني 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 41488.
815I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AMIRNI CARRENTAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
AMIRNI CARRENTAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع حوالي الحسن اقاحة 
البردعي رقم 12 جيليز - 41111 

حراكش املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  11 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ساحة الحرية شارع حوالي الحسن 
 - جيليز   12 رقم  البردعي  اقاحة 
41111 حراكش املغرب» إلى »املكتب 
11 ال0ابق 2 العمارة 14 زنقة ابو بكر 

الصديق - 41111 حراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137741.
816I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AMIRNI CARRENTAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
AMIRNI CARRENTAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املكتب 11 
ال0ابق 2 العمارة 14 زنقة ابو بكر 
الصديق - 41111 حراكش املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 يونيو   11 املؤرخ في 
حسير جديد للشركة السيد)ة( عمارة 

طارق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137741.
817I

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

CITY CARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL
 RUE AHMED LOUKILI 3 EME
ETAGE ، 30000، FES MAROC

CITY CARD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 6 ق0عة 
بلير عمارة بانوراحا حكتب رقم 11 

زاوية شارع الجيش امللكي وزنقة اللة 
عاىشة - 31111 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61217
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 17 حارس  املؤرخ في 

 CITY شركة ذات املسؤولية املحدودة
 111.111 رأسمالها  حبلغ   CARD
 6 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
ق0عة بلير عمارة بانوراحا حكتب رقم 
زاوية شارع الجيش امللكي وزنقة   11
فاس املغرب   31111  - اللة عاىشة 

نتيجة ل : افالس الشركة.
6 ق0عة  و حدد حقر التصفية ب 
 11 رقم  حكتب  بانوراحا  عمارة  بلير 
زاوية شارع الجيش امللكي وزنقة اللة 

عاىشة - 31111 فاس املغرب. 
و عين :

السيد)ة( جمال ذهبي وعنوانه)ا( 
طريق   2 زحردة  اقاحة  تجزىة ملسفر 
املغرب  فاس   31111 ايموزار 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
بلير  ق0عة   6  : بالتصفية  املتعلقة 
زاوية   11 عمارة بانوراحا حكتب رقم 
اللة  وزنقة  امللكي  الجيش  شارع 

عاىشة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 1519.

818I

FIDUCIAIRE EL OUALID

MOFANI 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUALID
رقم 111شارع الحسن الثاني ، 

24111، الجديدة املغرب
 MOFANI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر 
بال0ابق السفلي رقم 19 تجزئة 
املجد امليلحة - 24111 الجديدة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19665

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOFANI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
-استخالص الديون

-الخدحات

-وسيط حالي

-تمويل االحوال.

حتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بال0ابق السفلي رقم 19 تجزئة املجد 

امليلحة - 24111 الجديدة املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

511 حصة   : السيد حنتهي خالد 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة افغان رانية : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  حنتهي  السيد 

 73111  18 رقم  ا  بلوك  دار   111

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا(  رانية  افغان  السيدة 
زاوية حعمورة وحو�ضى بن نصير   15

القني0رة   14121  17 رقم  الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

ل0يفة عنوانه)ا(  السيدة زغوان 

111 حنزل بلوك ب الشقة  حجموعة 

18 73111 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 28172.

819I

MOGADOR GESTION

CARDON POUILLIEZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

CARDON POUILLIEZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 
اباشراتن جماعة اوناغة - 44111 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6251
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARDON POUILLIEZ
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
تسيير العمليات التجارية والخدحاتية 

)التسيير الفندقي(.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 44111  - اوناغة  جماعة  اباشراتن 

الصويرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 CARDON ARMELLE : السيدة 
245 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 

.
 POUILLIEZ PHILIPPE السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   : 245

للحصة.
 PICART ANNIE : 5 السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
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 PERSUY XAVIER : 5 السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 CARDON ARMELLE السيدة 

جماعة  اباشراتن  دوار  عنوانه)ا( 

اوناغة 44111 الصويرة املغرب.

 POUILLIEZ PHILIPPE السيد 

جماعة  اباشراتن  دوار  عنوانه)ا( 

اوناغة 44111 الصويرة املغرب.

 PICART ANNIE السيدة 

جماعة  اباشراتن  دوار  عنوانه)ا( 

اوناغة 44111 الصويرة املغرب.

 PERSUY XAVIER السيد 

جماعة  اباشراتن  دوار  عنوانه)ا( 

اوناغة 44111 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 CARDON ARMELLE السيدة 

جماعة  اباشراتن  دوار  عنوانه)ا( 

اوناغة 44111 الصويرة املغرب

 POUILLIEZ PHILIPPE السيد 

جماعة  اباشراتن  دوار  عنوانه)ا( 

اوناغة 44111 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 279/2122.

811I

ELYX CONSULTING

PAPETRIE LE D’CLIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PAPETRIE LE D’CLIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

التعاضدية ال0ابق األر�ضي حي 
راسين - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.146399
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حوالي الحفيظ 
حصة   511 الهاشمي  العلوي 
حصة   1.111 أصل  حن  اجتماعية 
حمروش  فاروق  )ة(  السيد  لفائدة 

بتاريخ 18 يونيو 2122.
الزروقي  خليل  )ة(  تفويت السيد 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
يونيو   18 بتاريخ  حمروش  فاروق 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832395.
811I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

سليم أدنو سيرفيس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
سليم أدنو سيرفيس شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 31 زنقة 
حارتير بن عبد السال2 حكتب رقم 2 
فال فلوري اقاحة رياض الزيتون - 

14111 القني0رة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65969

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   19
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
سليم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أدنو سيرفيس.
حوزع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية
أعمال حتنوعة أو تشييد

االستيراد والتصدير.
زنقة   31  : عنوان املقر االجتماعي 
 2 حارتير بن عبد السال2 حكتب رقم 
 - الزيتون  رياض  اقاحة  فلوري  فال 

14111 القني0رة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : بودالي  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد عدنان بودالي عنوانه)ا( 61 
زنقة حممد غرنيط الشقة 11 اقاحة 

الياس 14111 القني0رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد عدنان بودالي عنوانه)ا( 61 
زنقة حممد غرنيط الشقة 11 اقاحة 

الياس 14111 القني0رة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تمت   - بتاريخ  بالقني0رة  االبتدائية 

رقم -.
812I

3D CHRONO

3D CHRONO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3D CHRONO
حي املحمدي تجزئة الخير زنقة الوقار 

رقم 38 ، 61111، وجدة املغرب
3D CHRONO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

9 ايكوحبا العواحة ال0ابق االول 

الشقة 4 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128371

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 3D  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHRONO

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تواصل، اإلعال2 الرقمي، االستشارات 

االدارية.
 9 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ايكوحبا العواحة ال0ابق االول الشقة 

4 - 91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 51  : بلبشير  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 1.111 درهم للحصة .

السيدة سمية شتواني : 51 حصة 

بقيمة 1.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد نورالدين بلبشير عنوانه)ا( 
حي املنار تجزئة العاقل زنقة أ 31 رقم 

43 61111 وجدة املغرب.

السيدة سمية شتواني عنوانه)ا( 

حي املحمدي تجزئة الخير زنقة الوقار 
رقم 38 61111 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد نورالدين بلبشير عنوانه)ا( 
حي املنار تجزئة العاقل زنقة أ 31 رقم 

43 61111 وجدة املغرب

السيدة سمية شتواني عنوانه)ا( 

حي املحمدي تجزئة الخير زنقة الوقار 
رقم 38 61111 وجدة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم -.

813I

i2fconseil

M2Y BATI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

i2fconseil
 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain sebaa casablanca ،
20250، casablanca maroc

M2Y BATI شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 شارع 
حر�ضى سل0ان الدور االول شقة 3 - 
1111 الدار البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
549525

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 M2Y  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BATI
حختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال والبناء.
26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  3 حر�ضى سل0ان الدور االول شقة 
1111 الدار البيضاء اململكة املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الياسيني  يونس  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد يونس الياسيني عنوانه)ا( 
دارية  اال  امللحقة  الوضفي  السكن 
اململكة  ى  بيوكر   111 ى  بيوكر 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الدراع  حريم  السيدة 
دارية  اال  امللحقة  الوضفي  السكن 
اململكة  ى  بيوكر   1111 ى  بيوكر 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 23671.
814I

CABINET RAMI EXPERTISE

ISRAE LAV›STOR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

ISRAE LAV’STOR شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي 881 

تجزئة القرويين طريق عين الشقف 
زواغة فاس - 31111 فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59695
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :
والصيانة  التنظيف  *حقاول 

والتعقيم ملختلف املباني 
املتعددة  الخدحات  *شركة 
وحرافقة  والتوجيه  واالستقبال 

املر�ضى 
*شركة نقالة املستشفيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3734.

815I

comptoir expertise du maroc

ITALPRINT 3F 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
 ITALPRINT 3F شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري املتواجد بال0ابق السفلي 
حي غيثة رقم 45 بوزنيقة - 13111 

بوزنيقة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7683
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ITALPRINT 3F
طابعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حعدنية
أعمال حختلفة..

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السفلي  بال0ابق  املتواجد  التجاري 
 13111  - بوزنيقة   45 حي غيثة رقم 

بوزنيقة املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

251 حصة   : السيد حممد حكرن 
بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حكرن اشرف : 251 حصة 
بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   251  : حراد  السيد حكرن 
بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   251  : احين  السيد حكرن 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حكرن  حممد  السيد 
 13111 بوزنيقة   45 رقم  غيثة  حي 

بوزنيقة املغرب.
عنوانه)ا(  اشرف  حكرن  السيد 
بيزانسيو  كاحبي   51113 اي0اليا 

اي0اليا.
عنوانه)ا(  حراد  حكرن  السيد 
 13111 بوزنيقة   45 رقم  غيثة  حي 

بوزنيقة املغرب.
عنوانه)ا(  احين  حكرن  السيد 
بيزانسيو  كاحبي   51113 اي0اليا 

اي0اليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  حكرن  حممد  السيد 
 13111 بوزنيقة   45 رقم  غيثة  حي 

بوزنيقة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 383.
816I

louardi compta

SPNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي حكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
31111، فاس املغرب

SPNATURE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل رقم 
T97 1 تجزئة جنان 1 طريق عين 

الشقف فاس املغرب - 31151 فاس 
املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63119

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 حاي   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يوسف  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية حن   511 الهالليين 

)ة(  حصة لفائدة السيد   511 أصل 

ادريس لعوينة بتاريخ 12 حاي 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3143.

817I

EL MARSA CONSEIL

SO FRESH
إعالن حتعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

71111، العيون املغرب

SO FRESH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : حن0قة 

الصناعية املر�ضى العيون - 71111 

العيون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15387

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 19 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

على  ينص  الذي   :  11 رقم  قرار 
حايلي : رفع رأس حال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 16-15 : الذي ينص على 
حن  الشركة  حال  رأس  رفع   : حايلي 

1111111 الى 2111111

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2213/2122.

818I

EL MARSA CONSEIL

 ASMAA DES
PRODUCTIONS DE LA MER

إعالن حتعدد القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 

، 71111، العيون املغرب
 ASMAA DES PRODUCTIONS
DE LA MER »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : تجزئة 
35 املن0قة الصناعية املر�ضى العيون 

- 71111 العيون املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2955

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 17 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تفويت الحصص
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 16-15 : الذي ينص على 
حايلي : تفويت شركة حيساي 41511 
حصة لفائدة شركة حجموعة الرزحة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 2214/2122.
819I

PROCOMED

HVN-TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PROCOMED
شارع ولي العهد اءقاحة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 91111، طنجة 

املغرب
HVN-TECHNOLOGIES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 

 24B الحرة للتصدير ب0نجة, قسمة
 M01 90000 24, حملA3 قسمة

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7518

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يونيو   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( رحياء عليلو 17 
حصة اجتماعية حن أصل 51 حصة 
خو�ضي  صرخيو  )ة(  السيد  لفائدة 
يونيو   23 بتاريخ  ريبييرو  كوويلو 

.2122
تفويت السيد )ة( فاسكو فيرناندو 
16 حصة اجتماعية  فيريرا سانتوس 
حن أصل 51 حصة لفائدة السيد )ة( 
صرخيو خو�ضي كوويلو ريبييرو بتاريخ 

23 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255892.
821I

MARCHICA CONSEIL

ASBAI RENT A CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، ال0ابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

ASBAI RENT A CAR شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي لعري 
الشيخ ، ل 31، الناظور - 62111 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21729

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يوليو   11 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
 ASBAI RENT A الوحيد  الشريك 
111.111 درهم  حبلغ رأسمالها   CAR
لعري  حي  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
 62111  - الناظور   ،31 ل   ، الشيخ 
عد2   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

الحصول على التمويل.

و حدد حقر التصفية ب حي لعري 
 62111  - الناظور   ،31 ل   ، الشيخ 

الناظور املغرب. 
و عين :

اسباعي  حذيفة  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( حي اوالد لحسن, اروحيدا, 
املغرب  الناظور   62111 الناظور 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 يوليو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2122 تمت رقم 3294.

821I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الصويرة لوكس سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حوكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشقة رقم 3 بال0ابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

الصويرة لوكس سيرفيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري 1 : رقم 81 املنازل 

اإلقتصادية الصويرة - 44111 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6253

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الصويرة لوكس سيرفيس.
1( حقاول  غرض الشركة بإيجاز : 
أو  التجاري  االستغالل  تسيير  في 
األشغال  في  حقاول   )2  - الخدحاتي 

العاحة والبناء..
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنازل   81 رقم   :  1 التجاري 
 44111  - الصويرة  اإلقتصادية 

الصويرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد أحمد لوكس : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 481  : لوكس  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد أحمد لوكس عنوانه)ا( 81 
املنازل االقتصادية الصويرة 44111 

الصويرة املغرب.
السيد السعيد لوكس عنوانه)ا( 
الصويرة  االقتصادية  املنازل   81

44111 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد أحمد لوكس عنوانه)ا( 81 
املنازل االقتصادية الصويرة 44111 

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم 282.
822I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE TARGAOUI
 D›ELECTRICITE ET

TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 ال0ابق 5 الشقة 9 اقاحة 
الحرية شارع فلس0ين ، 31111، 

فاس املغرب
 SOCIETE TARGAOUI

 D’ELECTRICITE ET TRAVAUX
DIVERS SARL AU شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي 11زنقة 
7 بنسليمان ضهر الخميس فاس - 

31111 فاس املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54127

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 حارس 2122 تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
7 بنسليمان ضهر الخميس  «11زنقة 
إلى  املغرب»  فاس   31111  - فاس 
البي0ا   2 بلوك   9 زنقة رقم   3 »رقم 
فاس   31111  - ضهر الخميس فاس 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 1685.
823I

GLOFID

BELLAKHDAR TRADING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة ال0ابق 

الثاني الرقم 4 ، 21311، الدار 
البيضاء املغرب

BELLAKHDAR TRADING شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

القدس زنقة 6 ر 45 ال0ابق تمت 
أر�ضي سيدي البرنو�ضي - 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551975

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 حاي   21

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELLAKHDAR TRADING

أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستيراد  بعمليات  القيا2  وسيط 

والتصدير.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ال0ابق تمت   45 ر   6 القدس زنقة 

 21111  - البرنو�ضي  سيدي  أر�ضي 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 111  : بالخضر  جهاد  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة جهاد بالخضر عنوانه)ا( 

فرنسا  املكري  العباس  أبو  8زنقة 

البيضاء  الدار   II 21111 املدينة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة جهاد بالخضر عنوانه)ا( 

فرنسا  املكري  العباس  أبو  8زنقة 

البيضاء  الدار   II 21111 املدينة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832491.

824I

cabinet AMSN

ZIAD-AMINE EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

 ZIAD-AMINE EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 52 
ال0ابق التالث3 زنقة 12 حي الحاج 

دريس سيدي بوزكري حكناس - 
51151 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56639

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
ZIAD- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AMINE EVENTS SARL
غرض الشركة بإيجاز : حدث

تجارة
حمون حفالت.

 52 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
حي الحاج   12 زنقة  ال0ابق التالث3 
 - حكناس  بوزكري  سيدي  دريس 

51151 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : بوحلكان  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : الصغير  حسن  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة سناء بوحلكان عنوانه)ا( 

حكناس 51151 حكناس املغرب.
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عنوانه)ا(  الصغير  حسن  السيد 
حكناس 51111 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السيدة سناء بوحلكان عنوانه)ا( 
حكناس 51151 حكناس املغرب

عنوانه)ا(  الصغير  حسن  السيد 
حكناس 51111 حكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2532.
825I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

L›ART DU RIDEAU الر دو ريدو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

L’ART DU RIDEAU الر دو ريدو 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي ال0ابق 
األر�ضي زنقة 916 رقم 128 حي 
السال2 أكادير - 81111 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
51875

بمقت�ضى عقد عرفي حؤرخ في 14 
يونيو 2122 تم إعداد القانون 
األسا�ضي لشركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 L’ART  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

DU RIDEAU الر دو ريدو .

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتركيب الستائر.

ال0ابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   128 رقم   916 زنقة  األر�ضي 
اكادير   81111  - أكادير  السال2 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : الرحوق  إبراهيم  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد إبراهيم الرحوق عنوانه)ا( 
بواركان،   39 رقم  تاعيسات  درب 

اكادير 81111 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد إبراهيم الرحوق عنوانه)ا( 
بواركان،   39 رقم  تاعيسات  درب 

اكادير 81111 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تمت رقم 111443.
826I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

BR CONFECTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
BR CONFECTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املن0قة 

الصناعية- الجماعة القروية 
اجزناية، بوخالف - ق0عة رقم 132 

و134 - 91111 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21461

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم   2122 يوليو   19 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن  أي  درهم»   811.111« قدره 

«1.182.111 درهم» إلى »1.882.111 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 256144.

827I

LK CONSULTING SARL

SEVEN SEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LK CONSULTING SARL

شارع حممد الخاحس رقم 45 

ال0ابق الثاث رقم 18 ت0وان ، 

93111، ت0وان املغرب

SEVEN SEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني اقاحة الحماحة 

البيضاء - 93111 ت0وان املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5149

العا2  الجمع  بمقت�ضى 

يونيو   16 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

2122 تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ 

حن  أي  درهم»   511.111« قدره 

«2.111.111 درهم» إلى »2.511.111 

حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملستمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   29 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1497.

828I

BOUKHARI CONSEIL

HILMI CLIM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUKHARI CONSEIL

 BD RAHAL EL MASKININ 31

 ETAGE 2 APPT 5 30 BD RAHAL

 EL MASKININ ETAGE 2 APPT 5،

20000، CASA MAROC

HILMI CLIM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي رحال 

املسكيني ال0ابق 12 الشقة 15 - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

548919

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 HILMI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CLIM

غرض الشركة بإيجاز :  

. Plomberie

رحال   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  15 الشقة   12 ال0ابق  املسكيني 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : اسغان  احممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :



15053 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

اسغان عنوانه)ا(  احممد  السيد 
دوار اوالد سالم الفقرة اوالد عزوز ار 
بوعزة النواصرالبيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
اسغان عنوانه)ا(  احممد  السيد 
دوار اوالد سالم الفقرة اوالد عزوز ار 
بوعزة النواصرالبيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم -.
829I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

CAISSERIE COMMERCIALE
تعيين أعضاء حجلس اإلدارة

 AFRICAINE D’EXPERTISE
COMPTABLE

 LA COLLINE II - N°10 - -
 ROUTE DE L’AEROPORT
 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC
 CAISSERIE COMMERCIALE

»شركة املساهمة»
وعنوان حقرها االجتماعي : 14 زنقة 
سعد بنو ابي وقاس - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»تعيين أعضاء حجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.34419

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 31 نونبر 2118

تقرر تعيين أعضاء حجلس اإلدارة 
خالل السنوات املالية التالية : 

2121-2121-  -  2119 حاي   31  -
2122-2123-2124

األشخاص ال0بيعيون : 
بصفته)ا(  احمد  باللي  السيد)ة( 
والكائن  االضارة  حجلس  عضو 
عنوانه)ا( ب : املغرب - الدارالبيضاء 

املغرب
باللي شكيب بصفته)ا(  السيد)ة( 
والكائن  االضارة  حجلس  عضو 
عنوانه)ا( ب : املغرب - الدارالبيضاء 

املغرب

بصفته)ا(  تورية  باللي  السيد)ة( 

والكائن  االضارة  حجلس  عضو 

عنوانه)ا( ب : املغرب - الدارالبيضاء 

املغرب

األشخاص املعنويون : 

-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسمبر 2118 تمت رقم 686365.

831I

MADADI FATIMA EZZAHRA

STE ARAF HOUSE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MADADI FATIMA EZZAHRA

 ARSET SBAI NUM 88 SEMLALIA

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

STE ARAF HOUSE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي سيدي 

حيمون زنقة السعديين رقم 44 

املدينة - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127449

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   18

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARAF HOUSE

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 44 رقم  السعديين  زنقة  حيمون 

املدينة - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : الداعي  ال0اهر  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الداعي  ال0اهر  السيد 
رقم  السعديين  زنقة  حيمون  سيدي 

44 املدينة 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الداعي  ال0اهر  السيد 
رقم  السعديين  زنقة  حيمون  سيدي 

44 املدينة 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137816.
831I

 STE GENERALE POUR LE RAPPROCHEMENT

DES SERVICES

 SOCIETE GENERALE POUR
 LE RAPPROCHEMENT DES

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE GENERALE POUR LE
 RAPPROCHEMENT DES

SERVICES
48 ال0ابق االر�ضي حي عمر الشن 

تكنة العسكري حي يوسف بن 
تاشفين كليز ، 41111، حراكش 

املغرب
 SOCIETE GENERALE POUR
 LE RAPPROCHEMENT DES

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 48 
ال0ابق االر�ضي حي عمر الشن تكنة 
العسكري حي يوسف بن تاشفين 

كليز - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127773

 19 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE GENERALE POUR
 LE RAPPROCHEMENT DES

. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

الخضر والفواكه.
 48  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ال0ابق االر�ضي حي عمر الشن تكنة 
تاشفين  بن  يوسف  حي  العسكري 

كليز - 41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 911  : انوار  الخ0اف  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد كريم العمري : 111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  انوار  الخ0اف  السيد 
حسيرة 1 ب رقم 611 41111 حراكش 

املغرب.
عنوانه)ا(  العمري  كريم  السيد 
ازلي   163 رقم  القصر  رياض  تجزئة 

41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  انوار  الخ0اف  السيد 
حسيرة 1 ب رقم 611 41111 حراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138166.
832I
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STE SALAMAT AFFAIRE SARL AU

 STE SALAMAT AFFAIRE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE SALAMAT AFFAIRE SARL
AU

حدينة الوفاق بلوك ب الرقم 433 ، 
71111، العيون املغرب

 STE SALAMAT AFFAIRE SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حدينة 

الوفاق بلوك ب الرقم 433 - 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42193

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   18
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALAMAT AFFAIRE SARL AU
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عموحية.
حدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوفاق بلوك ب الرقم 433 - 71111 

العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السعيدي  االله  عبد  السيد 
 11 حن0قة  حراكش  باب  عنوانه)ا( 
عمارة 139 الشقة 9 41111 حراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

السعيدي  االله  عبد  السيد 
 11 حن0قة  حراكش  باب  عنوانه)ا( 
عمارة 139 الشقة 9 41111 حراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1747/22.
833I

حستأحنة حو حني

 CABINET ZEROUALI
 DE KINÉSITHÉRAPIE ET

PHYSIOTHÉRAPIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حستأحنة حو حني
رقم 734 ال0ابق 2 شقة2 اقاحة 

يوسف شارع حوالي عبد هللا 
تاوريرت ، 65811، تاوريرت املغرب

 CABINET ZEROUALI
 DE KINÉSITHÉRAPIE ET

PHYSIOTHÉRAPIE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 

13 شارع حوالي الحسن - 65451 
العيون سيدي حلوك املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1561

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CABINET ZEROUALI  :
 DE KINÉSITHÉRAPIE ET

. PHYSIOTHÉRAPIE

غرض الشركة بإيجاز : الترويض .
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 65451  - الحسن  حوالي  شارع   13

العيون سيدي حلوك املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيدة اسمهان زروالي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة اسمهان زروالي عنوانه)ا( 
حي الحرية الجنوبية زنقة 14 رقم 15 
65451 العيون سيدي حلوك املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة اسمهان زروالي عنوانه)ا( 
حي الحرية الجنوبية زنقة 14 رقم 15 
65451 العيون سيدي حلوك املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 يوليو  االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 

2122 تمت رقم 341/2122.

834I

MOGADOR GESTION

C.T.C MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

C.T.C MAROC شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري الكائن بمركز تاملست - 

44111 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6233

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 حاي   15

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 C.T.C  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAROC

غرض الشركة بإيجاز : - حقاول في 

أشغال البناء

- بيع حواد البناء

- تاجر.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تاملست  بمركز  الكائن  التجاري 

44111 الصويرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

الشاعري  السال2  عبد  السيد 

درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

الشاعري  السال2  عبد  السيد 

تاملست  انزران  بير  حي  عنوانه)ا( 

44111 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

الشاعري  السال2  عبد  السيد 

تاملست  انزران  بير  حي  عنوانه)ا( 

44111 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 13 يوليو 

2122 تمت رقم 253/2122.

835I
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FNMCOMPTA

PERFECT TIR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ذات  شركة   PERFECT TIR
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
 21 اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
السعادة  إقاحة   , حرحل  ابن  شارع 
 9111  - طنجة   -  15 رقم   2 ال0ابق 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114111

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2122 يوليو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اسماعيل  )ة(  السيد  تفويت 
العلمي الوهابي 511 حصة اجتماعية 
حصة لفائدة السيد   511 حن أصل 
يوليو   21 ادريس الوهابي بتاريخ  )ة( 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7827.

836I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ALI N’PRODUCTIONS
إعالن حتعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

ALI N’PRODUCTIONS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : حي الهنا 
، شارع 36 ، رقم -81 82 الدار 
البيضاء 1 الدار البيضاء املغرب .

»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.96513

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 16 حاي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: املوافقة على شروط بيع األسهم حن 

قبل السيد نبيل حكمت أيوش على 
8111 سهم للسيد بن جلون  التوالي 

أحين ، الشريك و3211 سهم للسيدة 

حمسن بهية ، الشريك

قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: الشروع في إصالح النظا2 األسا�ضي 

القانونية  التغييرات  جميع  ليعكس 

التي أثرت عليها خالل حياة الشركة 
ولجعلها حتوافقة حع أحكا2 القانون 

واملكملة  املعدلة  بصيغته   5.96

بالقانون 19-21 لعا2 26 أبريل 2119

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 

على  للشركة  املال  رٱس  تقسيم   :

حكمت  نبيل  أيوش   : التالي  الشكل 

درهم   6319511 قدرها  حساهمة 

بمساهمة  أحين  جلون  بن  السيد   ,

السيدة  درهم,   1211111 قدرها 

قدرها  بمساهمة  بهية  حمسن 
العلوي  السيدة  درهم,   411111

قدرها  بمساهمة  كريمة  املزيان 

81111 درهم , اآلنسة أيوش ريم حياه 

بمساهمة قدرها 511 درهم

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي : 

تقسيم حصص الشركاء على الشكل 

حصة للسيد أيوش   63195  : التالي 

12111 حصة للسيد   , نبيل حكمت 

,4111حصة للسيدة  بن جلون أحين 

للسيدة  حصة   811 بهية,  حمسن 

حصة   5 كريمة,  املزيان  العلوي 

اآلنسة أيوش ريم حياه 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2122 تمت رقم 827419.

837I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

Agdal hospitality
تأسيس شركة املساهمة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc
Agdal hospitality »شركة 

املساهمة» 
وعنوان حقرها االجتماعي : 5 ، 

شارع قا�ضي بن حمادي الصنهاجي ، 
السو�ضي -، 1 الرباط املغرب 
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.161151
 19 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حارس 
األسا�ضي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية :
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 Agdal  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. hospitality
النشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
 ،  5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ، شارع قا�ضي بن حمادي الصنهاجي 

السو�ضي - 1 الرباط املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 311.111 ويبلغ رأسمال الشركة 

درهم،
حقسم كالتالي :

حصة   1  : زبير  بنز  عزيز  السيد 
بقيمة 111 درهم للحصة .

 NOYA HOSPITALITY الشركة 
درهم   111 بقيمة  حصة   : 2.996

للحصة .
حصة   IMMOROD : 1 الشركة 

بقيمة 111 درهم للحصة .
 YANO FONCIERE : 1 الشركة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 NOYA REAL ESTATE : الشركة 

1 حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
حجلس  أعضاء  أو  املتصرفون   

الرقابة : 

بصفته)ا(  زبير  بنز  عزيز  السيد 

 7 عنوانه)ا(  اإلدارة  حجلس  عضو 

الرباط   1 لل0يران  حصفيوة  شارع 

املغرب 

 NOYA HOSPITALITY الشركة 

اإلدارة  حجلس  عضو  بصفته)ا( 

 ،  2  - عكاشة بزنس بارك  عنوانه)ا( 

شارع حوالي سليمان ، عين السبع 1 

الدار البيضاء املغرب 

بصفته)ا(   IMMOROD الشركة 

 18 عنوانه)ا(  اإلدارة  حجلس  عضو 

شارع سمية 1 الدار البيضاء املغرب 

حراقب أو حراقبي الحسابات :

)ا(بصفته   Majer Audit الشركة 

شارع  عنوانه)ا(  الحسابات  حراقب 

عمر الخيا2 1 الدار البيضاء املغرب 

األسا�ضي  النظا2  حقتضيات 

وتوزيع  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

أرباح  حن صافي   5  ٪ يتم خصم 

خسائر  أي   
ً
ناقصا املالية  السنة 

سابقة إذا

صندوق  لتشكيل   ، األحر  لز2 

حن   11  ٪ حتى  القانوني  االحتياطي 

الرصيد  توزيع  املال.  رأس  حبلغ 

حتروك لتقدير الجمعية العموحية .

املنصوص  الخاصة  اإلحتيازات 

عليها لكل شخص :

ال تنص القوانين على حزايا خاصة 

لصالح أي شخص.

بقبول  حتعلقة  حقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

حاي   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تمت رقم 3419.

838I
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NEXIA FIDUCIA

DEKRA SERVICES
إعالن حتعدد القرارات

 DEKRA SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة رأسمالها 

2111111 درهم
املقر االجتماعي : 12، شارع ابو حسن األشعري 

- - الدار البيضاء -.
رقم السجل التجاري : 189337

العا2  الجمع  بمقت�ضى   1-
االستثنائي املؤرخ في 11 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
بمقدار  املال  رأس  زيادة   •
حن  ليرتفع  درهم   6.111.111
 8.111.111 إلى  درهم   2.111.111
امل0البات  حع  بالتعويض  درهم 
شركة  على  واملستمقة  السائلة 
DEKRA AUTOMOTIVE MAROC

الشركة  حال  رأس  تخفيض   •
الحتصاص  الخسائر  بدافع 
الشركة  على  املتراكمة  الخسائر 
وذلك  درهم   6.111.111.11 حتى 
 2.111.111.11 حبلغ  إلى  لتخفيضه 

درهم.
• وبدلك تم تعديل البندين 6 و7 

حن النظا2 األسا�ضي للشركة.
تم االيداع باملحكمة التجارية   2-
31يونيو  بتاريخ  البيضاء  بالدار 

21222 تمت رقم 829649.
حستخلص حن أجل النشر

839I

NEXIA FIDUCIA

TELTONIKA MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجتماعي للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d’Anfa، 20050،
casablanca maroc

TELTONIKA MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ، زاوية 
طريق أوالد زيان وزنقة ليبورن - 

21321 الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.464999

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  11 يونيو  املؤرخ في 
املقر االجتماعي الحالي للشركة حن »، 
زاوية طريق أوالد زيان وزنقة ليبورن 
إلى  املغرب»  الدار البيضاء   21321  -
طريق الجديدة ال0ابق الرابع   411»
حي الواحات - 21411 الدار البيضاء 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832613.
841I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

TAILLE FINE BY YASMINE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
 TAILLE FINE BY YASMINE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : ساحة 
الحرية شارع حوالي الحسن اقاحة 
البردعي رقم 12 جيليز - 41111 

حراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.97491

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   12 في  املؤرخ 
TAILLE FINE BY YASMINE شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد حبلغ رأسمالها 11.111 درهم 
ساحة  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 
اقاحة  الحسن  حوالي  شارع  الحرية 
 41111  - جيليز   12 رقم  البردعي 
النعدا2  نتيجة  املغرب  حراكش 

النشاط .
و عين :

دهار  ياسمينة  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( بلجيكا - - بلجيكا كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
ساحة  وفي   2122 حاي   12 بتاريخ 
اقاحة  الحسن  حوالي  شارع  الحرية 
 41111  - جيليز   12 رقم  البردعي 

حراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   11 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137739.
841I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DECATOIRE ET MORET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
DECATOIRE ET MORET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : امللك 
املسمى الهمبرة 4/8 النخيل جنلن 
تالالغت الشقة 98 عمارة بلوك 8 - 

41111 حراكش فرنسا.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22125

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   12 في  املؤرخ 
شركة   DECATOIRE ET MORET
حبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم وعنوان   1.311.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي امللك املسمى الهمبرة 
الشقة  تالالغت  جنلن  النخيل   8/4
- 41111 حراكش   8 98 عمارة بلوك 

فرنسا نتيجة النعدا2 النشاط.
و عين :

 Michel DECATOIRE السيد)ة( 
 QUARTIER DE وعنوانه)ا( 
 LA GASQUETTE 83341 LES
THORONET - - فرنسا كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

امللك  وفي   2122 حاي   12 بتاريخ 

جنلن  النخيل   8/4 الهمبرة  املسمى 

 -  8 عمارة بلوك   98 تالالغت الشقة 

41111 حراكش فرنسا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137951.

842I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

CHADHA HOLDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45

20000، Casablanca Maroc

CHADHA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 45 شارع 

أنفا - 1 الدار البيضاء املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.228617

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2121 فبراير   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شاحي  حممد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   13.417 خزرجي 

لفائدة  حصة   13.418 أصل  حن 

السيد )ة( AMKD 1 بتاريخ 11 فبراير 

.2121

شاحي  حممد  )ة(  السيد  تفويت 

خزرجي 1 حصة اجتماعية حن أصل 

1 حصة لفائدة السيد )ة( عبد العزيز 

دادان بتاريخ 11 فبراير 2121.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2121 تمت رقم 774431.

843I
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

EQUYLAH FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

EQUYLAH FINANCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي توين سنتر 
، البرج الغربي ، ال0ابق السادس 
عشر ، زاوية بوليفارد الزرق0وني 
واملسيرة - 1 لدار البيضاء املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.323163
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2121 ديسمبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Cie Financière )تفويت السيد )ة
et Foncière LAHLOU 1 143 حصة 
حصة   143 أصل  حن  اجتماعية 
بتاريخ   FINIZY 1 )ة(  لفائدة السيد 

18 ديسمبر 2121.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2121 تمت رقم 767319.

844I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 EVIL DOGHOUSE
CASABLANCA
إعالن حتعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d’Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc

 EVIL DOGHOUSE
CASABLANCA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : شارع 12 
حتر ، حبنى 13 ، ال0ابق األول ، شقة 

رقم 1 - - الدار البيضاء املغرب .
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.421567

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 16 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
ملوافقة كشريك جديد على شركة   :
 EVIL DOGHOUSE STUDIOS AS
، وهي شركة ذات حسؤولية حمدودة 
يمثلها  النرويجي،  القانون  بموجب 

رئيسها السيد Egil ØDEGÅRD ؛
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي : 
املوافقة على بيع حصة يملكها السيد 
 EVIL لصالح شركة Egil ØDEGÅRD

DOGHOUSE STUDIOS AS ؛
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
الشركة  حال  رأس  زيادة   : حايلي 
ليصبح  درهم   2.511.111 بمبلغ 
إلى  درهم   15.111.111 حن 
أدت  نقًدا.  درهم   17،500،000.00
سهم   25111 هذه الزيادة إلى إنشاء 
جديد بقيمة 111 درهم دفع كل حنها 

بالكاحل حن قبل الشريك.
قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 
للشركة  القانوني  الشكل  حويل   :
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  إلى 
تخضع لقوانين الظهير الشريف رقم 
1.97.49 الصادر في 13 فبراير 1997 
بإصدار القانون 5.96 املعدل واملتمم 
أبريل   26 املؤرخ   21-19 بالقانون 

 2119
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 
حساهمات  بتقديم  الشركاء  قا2   :
 EVIL DOGHOUSE  : وهي  نقدية 
 Egil ,2511111 درهم STUDIOS AS

ØDEGÅRD درهم 14999911
على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 
: تقسيم حصص الشركاء على  حايلي 
 EVIL DOGHOUSE  : الشكل التالي 
 Egil  ,25111 حصة   STUDIOS AS

ØDEGÅRD حصة 149999
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسمبر 2121 تمت رقم 612588.

845I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EB FASHION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب

EB FASHION شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : عمارة 

جاكار رقم 21 - 12111 تمارة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.41441

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 11 حارس  املؤرخ في 

EB FASHION شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 

وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 

حقرها اإلجتماعي عمارة جاكار رقم 21 

- 12111 تمارة املغرب نتيجة النعدا2 

النشاط.

و عين :

 TOP EMMANUEL السيد)ة( 

 LA اقاحة  وعنوانه)ا(   GERARD

حراكش   41111  2 رقم   FONTAINE

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 

عمارة  وفي   2122 حارس   11 بتاريخ 

حراكش   41111  -  21 رقم  جاكار 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137821.

846I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

GOLF TWO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
GOLF TWO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع حوالي الحسن اقاحة 
البردعي رقم 12 جيليز - 41111 

حراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137819

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   11 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
GOLF TWO حبلغ رأسمالها 11.111 
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
الحسن  الحرية شارع حوالي  ساحة 
 - جيليز   12 رقم  البردعي  اقاحة 
 : ل  نتيجة  املغرب  حراكش   41111

انعدا2 النشاط.
ساحة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
اقاحة  الحسن  حوالي  شارع  الحرية 
 41111  - جيليز   12 رقم  البردعي 

حراكش املغرب. 
و عين :

 SEBASTIEN JEAN السيد)ة( 
 PATRICK DELAGRANCE
 RUE DE  28 وعنوانه)ا( 
 SOLFERINO – BILLANCOURT
املغرب   92111 BOULOGNE

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 118747.
847I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

K&A BIO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
K&A BIO شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع حوالي الحسن اقاحة 
البردعي رقم 12 جيليز - 41111 

حراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137782

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 حاي   31 في  املؤرخ 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
حبلغ   K&A BIO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي ساحة الحرية شارع 
رقم  البردعي  اقاحة  الحسن  حوالي 
حراكش املغرب   41111  - جيليز   12

نتيجة ل : انعدا2 النشاط.
ساحة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
اقاحة  الحسن  حوالي  شارع  الحرية 
البردعي رقم 12 جيليز املغرب 41111 

حراكش املغرب. 
و عين :

 CHRISTOPHE السيد)ة( 
 5 املحاحيد  وعنوانه)ا(   LAZZARO
املغرب  حراكش   41111  916 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   14 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 115531.
848I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ARABARRAA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب

ARABARRAA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املتجرين 
رقم 126 و127 و128 اطلس كولف 

الشريفية كم 2 طريق احزحيز - 

41111 حراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم   2122 يوليو   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«421.111 درهم» أي حن »111.111 

عن  درهم»   521.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137818.

849I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BELKABIR FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب

BELKABIR FOOD شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املنجر 
بال0ابق االر�ضي اقاحة ملهيتة رقم 33 
شارع االحير حوالي عبد هللا - 41111 

حراكش املغرب.
تمويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  14 يوليو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»املنجر بال0ابق االر�ضي اقاحة ملهيتة 
رقم 33 شارع االحير حوالي عبد هللا - 
41111 حراكش املغرب» إلى »رقم 41 
املكتب رقم 5 ال0ابق 1 سيدي غانم 

- 41111 حراكش املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138125.
851I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 KENNEDY HOSPITALITY
RESORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
 KENNEDY HOSPITALITY

RESORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع حوالي الحسن اقاحة 
البردعي رقم 12 جيليز - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127719
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 KENNEDY HOSPITALITY

. RESORT
غرض الشركة بإيجاز : فندق

إدارة املشاريع السياحية .
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقاحة  الحسن  حوالي  شارع  الحرية 
 41111  - جيليز   12 رقم  البردعي 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 11  : سلي0ين  نبيل سني  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 NASLI HOLDING S.A : الشركة
991 حصة بقيمة 111 درهم للحصة 

 .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
سلي0ين  سني  نبيل  السيد 
 217 رقم  احرشيش   2 ح  عنوانه)ا( 

41111 حراكش املغرب.
 NASLI HOLDING الشركة 
 M BUSINESS حركز  عنوانه)ا(   S.A
حراكش   41111 ب2   M AVENUE

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
سلي0ين  سني  نبيل  السيد 
 217 رقم  احرشيش   2 ح  عنوانه)ا( 

41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138117.
851I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 OCEAN VAGABOND
DAKHLA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة



15059 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البريد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 OCEAN VAGABOND DAKHLA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجتماعي شارع 
العركوب رقم 721-11 - 73111 

الداخلة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير   2122 يوليو   17 املؤرخ في 
 OCEAN« حن  الشركة  تسمية 
إلى   «VAGABOND DAKHLA

. »LAGON ENERGY DAKHLA»
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1199.
852I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 OCEAN VAGABOND
DAKHLA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البريد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 OCEAN VAGABOND DAKHLA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان حقرها االجتماعي شارع 
العركوب رقم 721-11 - 73111 

الداخلة .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
2122 تم تمويل  17 يوليو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة حن »شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1199.

853I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 OCEAN VAGABOND

DAKHLA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 

صندوق البريد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

 OCEAN VAGABOND DAKHLA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 721-11 - 73111 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2151

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت   2122 يوليو   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شركة  )ة(  السيد  تفويت 

DAKHLA KIDS 1 حصة اجتماعية 

لفائدة  حصة   21.111 أصل  حن 

العزيز  عبد  حوالي  )ة(  السيد 

السنو�ضي بتاريخ 21 يوليو 2122.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1199.

854I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

VILLA HAJAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع حوالي الحسن اقاحة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، حراكش املغرب
VILLA HAJAR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي فيال هاجر 
دوار ايمارين سيدي عبد هللا غيات - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127283

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 VILLA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. HAJAR
تأجير   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املمتلكات املنقولة
• إدارة اإليجارات ودور الغرف

• األحداث.
عنوان املقر االجتماعي : فيال هاجر 
دوار ايمارين سيدي عبد هللا غيات - 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :
السيدة انممو كريمة : 111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 1 السيد انممو كريمة عنوانه)ا( 

 RUE HORCHE 95 BEZONES 95

- - فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

 1 السيد انممو كريمة عنوانه)ا( 

 RUE HORCHE 95 BEZONES 95

- - فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 137666.

855I

FIDUCIARE IITIMANE

FRIGO SOSIFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

FRIGO SOSIFI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 54 طريق 

عالل بن عبد هللا حكتب رقم 21 

فاس ال0ابق التاني - 31111 فاس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19835

العا2  الجمع  بمقت�ضى 

يونيو   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   2122

درهم»   4.111.111« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   6.111.111« حن  أي 

 : طريق  عن  درهم»   11.111.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3827.

856I
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boss management accounting

 MIXTA AFRICA
STRUCTURAL SYSTEMS

إعالن حتعدد القرارات

 boss management
accounting

 5AV SALAH EDDINE EL
 AYOUBI 1ER ETAGE N°4
 TETOUAN MAROC ، 93000،

tetouan maroc
 MIXTA AFRICA STRUCTURAL
املسؤولية  ذات  »شركة   SYSTEMS

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : جماعة 
طريق  الصناعية  املن0قة  البهراويين 
األر�ضي  ال0ابق  29أ  حبنى  ت0وان 

شقة رقم 1 - - طنجة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.27135

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 11 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
الزيادة في رأسمال الشركة بإضافة   :
وذلك  اجتماعية  حصة   18.376
حن  الشركة  رأسمال  نقل  أجل  حن 
 18.976.111 إلى  درهم   611.111

درهم.
على  ينص  الذي   :  2 رقم  قرار 
النقص حن رأسمال الشركة   : حايلي 
لتعويض  درهم   14.273.111 بمبلغ 
حن  النقص  طريق  عن  الخسائر 
حيث أصبح  الحصص االجتماعية، 
 18.976.111 حن  الشركة  رأسمال 

درهم إلى 4.713.111 درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي 

: املساهمة النقدية.
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 

: الرأسمال اإلجتماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7584.
857I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LES GRANDS MOULINS
GUELMIM OUED NOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-11 
صندوق البريد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب
 LES GRANDS MOULINS

GUELMIM OUED NOUN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حي السال2 
املن0قة الصناعية بقعة رقم 272 - 

73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22171
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GRANDS MOULINS GUELMIM

. OUED NOUN
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، الحبوب  وبيع  وشراء  وتمويل 
وتصنيع وبيع املنتجات القائمة على 
املجهزة  املنتجات  وبيع   ، الدقيق 
الغذائية  املنتجات  وبيع  وشراء   ،

املشتقة حن الحبوب.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السال2 املن0قة الصناعية بقعة رقم 

272 - 73111 الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 HMMA-GROUP S.A الشركة 
درهم   51.111 بقيمة  حصة   : 500

للحصة .

 511  : ايدبويش  الحسن  السيد 
حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 HMMA-GROUP S.A الشركة 
 11.5 كم  كابال2  شركة  عنوانه)ا( 
ال0ريق السيار الدار البيضاء-الرباط 

21111 الدار البيضاء املغرب.
ايدبويش  الحسن  السيدة 
عنوانه)ا( ق0اع ر رقم 119 حي فونتي 

81111 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
ايدبويش  الحسن  السيد 
عنوانه)ا( ق0اع ر رقم 119 حي فونتي 

81111 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 1219.
858I

FIDUTRACO CONSULTING

ISB INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
ISB INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 ال0ابق الرابع - 
21131 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535323

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 ISB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST

البنايات   : غرض الشركة بإيجاز 

وحعش عقاري.

زنقة   2  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - ال0ابق الرابع   12 الصنوبر الشقة 

21131 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 341  : السيد عبد املجيد طاوي 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حممد شم�ضي : 331 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 331  : العمراني  طارق  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

طاوي  املجيد  عبد  السيد 

3 رقم  عنوانه)ا( تجزئة بكاطيل زنقة 

32 و33 بولو - البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  شم�ضي  حممد  السيد 

زنقة ليزير رقم 18 طابق 3 شقة 11 - 

البيضاء املغرب.

السيد طارق العمراني عنوانه)ا( 9 

1 ال0ابق  زنقة احيمة السايح الشقة 

1 املعاريف - البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

طاوي  املجيد  عبد  السيد 

3 رقم  عنوانه)ا( تجزئة بكاطيل زنقة 

32 و33 بولو - البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  شم�ضي  حممد  السيد 

زنقة ليزير رقم 18 طابق 3 شقة 11 - 

البيضاء املغرب

السيد طارق العمراني عنوانه)ا( 9 

1 ال0ابق  زنقة احيمة السايح الشقة 

1 املعاريف - البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حارس 2122 تمت رقم 815656.

859I
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FIDUCIARE IITIMANE

FRIGO ATLAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

FRIGO ATLAS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي العكيدة 
11 حقاطعة ايموزار كندر حمكمة 

ايت سرغوشين وايت حمو او يوسف 
حقاطعة صفرو - 31111 صفرو 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.795

العا2  الجمع  بمقت�ضى 
يونيو   24 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   2122
درهم»   711.111« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   12.111.111« حن  أي 
 : طريق  عن  درهم»   12.711.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2122 تمت رقم 434.
861I

EURODEFI MANAGEWELL

تينكال
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

تينكال شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

سوحية ا قاحة شهرواد 2 ال0ابق5 
النخيل - 21361 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.389229
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يونيو   29 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
حبلغ  تينكال  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
حقرها اإلجتماعي زنقة سوحية ا قاحة 
شهرواد 2 ال0ابق5 النخيل - 21361 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

فقدان عميل حهم أثناء كوفيد.
زنقة  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
ال0ابق5   2 قاحة شهرواد  ا  سوحية 
البضاء  الدار   21361  - النخيل 

املغرب. 
و عين :

الجوهري  خالد  السيد)ة( 
 Rue Jean Martin وعنوانه)ا( 
 Weis 67211-Strasbourg-France
Strasbourg 21111 فرنسا كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831667.
861I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LECCI2018
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LECCI2118 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حجمع 
أطلس جولف الشريفية حتاجر 

رقم 61 و62 و63 - 41111 حراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89337
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
دوادي  حراد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   511
حاتيو  )ة(  511 حصة لفائدة السيد 
فرانسوا جان بيير غاري بوبو بتاريخ 

28 يونيو 2122.
اسماعيل  )ة(  السيد  تفويت 
حن  اجتماعية  حصة   511 بلبشير 
)ة(  حصة لفائدة السيد   511 أصل 
بوبو  بيير غاري  حاتيو فرانسوا جان 

بتاريخ 28 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138116.
862I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LECCI2018
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LECCI2118 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حجمع 
أطلس جولف الشريفية حتاجر 

رقم 61 و62 و63 - 41111 حراكش 
املغرب.

تعيين حسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89337
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تم تعيين   2122 يونيو   28 املؤرخ في 
حسير جديد للشركة السيد)ة( غاري 

بوبو حاتيو فرانسوا جان بيير كمسير 
وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138116.
863I

ROY SERVICES

روي سيرفيس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROY SERVICES
 BD ALLAL FASSI HAY AL

 MOUKAOUAMA N°41 3EME
ETAGE OUJDA، 60000، وجدة 

املغرب
روي سيرفيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع عالل 
الفا�ضي حي املقاوحة رقم41 ال0ابق 
الثالث وجدة 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1253

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   28
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
روي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيرفيس.
تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحوال وخدحات عبر اإلنترنيت.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم41  املقاوحة  حي  الفا�ضي  عالل 
وجدة   61111 ال0ابق الثالث وجدة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

ع0ى  بن  حسناء  السيدة 
البلدي  حي  املحلة  ظهر  عنوانه)ا( 

زنقة2 رقم7 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حسناء بن ع0ى عنوانه)ا( 
رقم7  ظهر املحلة حي البلدي زنقة2 

61111 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   14 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تمت رقم 39217.
864I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

MRH TRANS
إعالن حتعدد القرارات

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC
MRH TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : حوحة 
بوكدور ق0عة 416 ال0ابق االر�ضي - 

91111 طنجة املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.125951

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 14 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
1111 حصة  : املصادقة على تفويت 
111 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
حن طرف السيد العربي فاريح لفائدة 

السيد حممد رضا فاريح
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
حن  فاريح  العربي  السيد  استقالة   :

حنصبه كمسير للشركة
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
فاريح  رضا  حممد  السيد  تعيين   :

كمسير وحيد للشركة

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي 

: تميين القانون االسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

الذي   : و17   7-16  -  6 رقم  بند 

للقرارات  تبعا   : حايلي  على  ينص 

السالفة الذكر تم تغيير البنود التالية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7471.

865I

املتوس0ية

EDICA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

املتوس0ية

42 زنقة املسجد حي اليسر ، 

26111، برشيد املغرب

EDICA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 

 341LOTISSEMENT NASER

 ALLAH ETAGE 4 - 26100

.BERRECHID MAROC

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11453

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم   2122 يوليو   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

حن  أي  درهم»   3.111.111»

«2.111.111 درهم» إلى »5.111.111 

درهم» عن طريق : إدحاج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تمت رقم 747.

866I

MEDAFID CONSEIL

 BELKASMI بلقاسمي تيكنيك
TECNIQUE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEDAFID CONSEIL
 RDC N517 IZDIHAR

 EXTENTION MARRAKECH
 ،Marranech, Marrakech، 40000

حراكش املغرب
 BELKASMI بلقاسمي تيكنيك

TECNIQUE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
الكرن رقم 164 النخيل الجنوبي - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
126529

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   31
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BELKASMI تيكنيك  بلقاسمي 

.TECNIQUE
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تركيب   - البناء  اشغال   - السباكة 

جميع االالت .
عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
 - الجنوبي  النخيل   164 رقم  الكرن 

41111 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : بلقاسمي سعيد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بلقاسمي سعيد عنوانه)ا( 
النخيل   164 رقم  الكرن  اوالد  دوار 

الجنوبي 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد بلقاسمي سعيد عنوانه)ا( 
النخيل   164 رقم  الكرن  اوالد  دوار 

الجنوبي 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 136871.
867I

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

SOCIETE MIEX
إعالن حتعدد القرارات

الشـركـة الصـمراويـة للممـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

221 شـارع حكـة عمـارة صـوحأصيـل 
ال0ـابق األول ص,ب 538 العيـون ، 

71111، العيـون املغـرب
SOCIETE MIEX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : شـارع 

حكـة عمـارة الـرزحــة العيــون - 71111 
العيـون املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : -.

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 21 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  11 رقم  قرار 
حصص  حجمــوع  تفـويت  حايلي : • 
الصمـاد)26471  عبـد  أحمـد  السيـد 
الجـراري.  أحمـد  لفـائـدة  حصـة( 
التمثيل   : التالية  األنش0ة  إلغاء 
والوساطة وشبكات األعمال وت0وير 
واملالية  والتجارية  التقنية  الشراكة 
بجميع  التجارية،العبور  واملساعدة 
أشكاله. حـع اضـافـة األنش0ـة التالية 
جميع  بالتفويض،  املشاريـع  إدارة   :
شـراء   ، التجـزئـات  تقسيم  عمليات 
إدارة واستغـالل أي حمتلكات حبنية، 
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شراء جميع األرا�ضي ألي تجـزئـات أو 
لعمليـات البنـاء. 

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 
النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 12 غـرض الشـركـة : الذي 
الشركة  غرض   : حايلي  على  ينص 
هو  الخارج  في  أو  املغرب  في  سواء 
بالتفويض.  املشاريـع  إدارة   •  : اآلتي 
جميع أعمال   • الت0وير العقاري؛   •
والبناء  املدنية  والهندسة  البناء 
شراء   • التقسيم.  عمليات  وجميع 
وإدارة وتشغيل أي حمتلكات حبنية. 
تقسيم  ألي  األرا�ضي  جميع  شراء   •
فرعي وعملية بناء. • بيع حواد البناء. 
واالستيراد  عا2  بشكل  التجارة   •
والتصدير. • شراء وبيع وإنتاج جميع 
املنتجات. • نقل األشخاص والبضائع 

والبضائع بين املدن.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 22/2411.
868I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LECCI2018
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LECCI2118 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان حقرها االجتماعي حجمع 

أطلس جولف الشريفية حتاجر رقم 
61 و62 و63 - 41111 حراكش .
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89337

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
2122 تم تمويل  28 يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة حن »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138116.

869I

Transatlantic CPA Group

پايتيك كونيكت
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group

 Bd Abdelmoumen, 52

 Residence Al Manar, ، 30442،

Casablanca Maroc

پايتيك كونيكت شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي : برج 

حدينة التمويل كازابالنكا ق0عة 57 ، 

ال0ابق الخاحس شارع الرئي�ضي كازا 

أنفا الحي الحسني - 21251 الدار 

البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

551819

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

پايتيك   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

كونيكت.

قديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة عمليات  برحجية تسهل  حلول 

الدفع  ملنتجات  الخلفي  املكتب 

املصرفية.

برج   :  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 57 كازابالنكا ق0عة  التمويل  حدينة 
الرئي�ضي  شارع  الخاحس  ال0ابق   ،
كازا أنفا الحي الحسني - 21251 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   1.111  : پايتيك  الشركة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 252 عنوانه)ا(  پايتيك  الشركة 
 PE C1A 5T7 إدوارد  جبل  طريق 

شارلوت تاون كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
بوحهدي  الدين  عماد  السيد 
 PE 317 عنوانه)ا( شارع امللكة شقة 

C1A4A9 شارلوت تاون كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 25157.

871I

wimocab

pharmacie bloc c ghofrane
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
حجموعة سوفيان رقم 49 

ال0بقة 3 الشقة 8 سدي حعروف 
الدارالبيضاء حجموعة سوفيان 
رقم 49 ال0بقة 3 الشقة 8 سدي 
حعروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء
 pharmacie bloc c ghofrane

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
2 بلوك س ن 116 القدس الدار 
البيضاء - 21611 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551165

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 حاي   28

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.pharmacie bloc c ghofrane

حشغلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدلية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الدار  القدس   116 ن  س  بلوك   2

البيضاء  الدار   21611  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

21.341.111 درهم، حقسم كالتالي :

 213.411  : اهريوة  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اهريوة  ليلى  السيدة 

خضراء  فيال  فيال1  تون  كرين  كزا 

 51169 الدارالبيضاء  بوسكورة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  اهريوة  ليلى  السيدة 

خضراء  فيال  فيال1  تون  كرين  كزا 

 51169 الدارالبيضاء  بوسكورة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832663.

871I
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wimocab

 PHARMACIE CHALLAL
BLOC 1

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

wimocab
حجموعة سوفيان رقم 49 

ال0بقة 3 الشقة 8 سدي حعروف 
الدارالبيضاء حجموعة سوفيان 
رقم 49 ال0بقة 3 الشقة 8 سدي 
حعروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء
 PHARMACIE CHALLAL BLOC 1
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي لو الشالل 

التجزءة أ الرقم 317 شاللت 
املحمدية - 28631 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 31113

 25 في  حؤرخ  حر  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 فبراير 
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE CHALLAL BLOC 1
حشغلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدلية.
لو   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشالل التجزءة أ الرقم 317 شاللت 
املحمدية - 28631 املحمدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

2.911.111 درهم، حقسم كالتالي :
 29.111  : عكيل  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة نادية عكيل عنوانه)ا( كزا 

الخضراء  1املدينة  فيال  تاون  كرين 

الدارالبيضاء  النواصر  بوسكورة 

27182 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة نادية عكيل عنوانه)ا( كزا 

الخضراء  1املدينة  فيال  تاون  كرين 

الدارالبيضاء  النواصر  بوسكورة 

27182 27182 27182

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1449.

872I

wimocab

 PHARMACIE MASJID 
GHOSNE ASSALAM

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab

حجموعة سوفيان رقم 49 

ال0بقة 3 الشقة 8 سدي حعروف 

الدارالبيضاء حجموعة سوفيان 
رقم 49 ال0بقة 3 الشقة 8 سدي 

حعروف الدارالبيضاء، 21281، 

املغرب الدار البيضاء

 PHARMACIE MASJID GHOSNE 

ASSALAM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي لو بن 

ياخلف الرقم 318 س ر املحمدية - 

28831 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31163

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 فبراير   17

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE MASJID GHOSNE

.ASSALAM
حشغلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدلية.
بن  لو   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - 318 س ر املحمدية  ياخلف الرقم 

28831 املحمدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

2.758.111 درهم، حقسم كالتالي :
 27.581  : السيدة بوشرى غصن 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيدة بوشرى غصن عنوانه)ا( 
24 زنقة ق0يبة بن حسلم طابق 1حي 
الدار   21451 البيضاء  الدار  بيرجي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيدة بوشرى غصن عنوانه)ا( 
24 زنقة ق0يبة بن حسلم طابق 1حي 
الدار   21451 البيضاء  الدار  بيرجي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 1411.
873I

4AC

 STE FEDERAL-MOGUL
 SYSTEMS PROTECTION

MOROCCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد حدة حزاولة حها2 املسيرين

4AC
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، املغرب

 STE FEDERAL-MOGUL

 SYSTEMS PROTECTION

MOROCCO »شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : املن0قة 

الحرة للتصدير بوخالف الفرع رقم 1 

تقسيم 68 - 91111 طنجة املغرب.

»تجديد حدة حزاولة حها2 املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59911

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 31 يونيو 2122

حها2  حزاولة  حدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة : 3 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   25 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 7694.

874I

unifiscom

SILO TRANSATLANTIQUE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

unifiscom

 RES MIAMAR IMM C RDC N9

 CALIFORNIE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SILO TRANSATLANTIQUE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 26 حرس 

السل0ان ال0ابق االول رقم 3 انفا 

21116 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551117

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 SILO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANSATLANTIQUE
تخزين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : 26 حرس 
انفا   3 رقم  االول  ال0ابق  السل0ان 

21116 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد حنير رشيدي : 1.111 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيدي  حنير  السيد 
بولو   64 رقم   3 تجزئة فيرحون زنقة 
البيضاء  الدار   21151 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  رشيدي  حنير  السيد 
بولو   64 رقم   3 تجزئة فيرحون زنقة 
البيضاء  الدار   21151 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832613.
875I

شركة جهاد املحاسب

شركة دو شورت واي ش.م.م - 
 Sté THE SHORT WAY »ش و

» S.A.R.L AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 12 عمارة نياس شارع احمد 

ال0يب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46111، أسفي املغرب

شركة دو شورت واي ش.2.2 - ش 

 Sté THE SHORT WAY S.A.R.L «و
AU » شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 
ملراسلة جماعة ملراسلة املغرب - 

46175 أسفي املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13111

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 Sté - ش و»  دو شورت واي ش.2.2 

.» THE SHORT WAY S.A.R.L AU
غرض الشركة بإيجاز : • 

تمويل األحوال 
• الوساطة املالية.

حركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - املغرب  ملراسلة  جماعة  ملراسلة 

46175 أسفي املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد السيد تيبوش عبد الرحيم 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  تيبوش  السيد 
عنوانه)ا( رقم 18 زنقة 12 حي كاوكي 
أسفي املغرب 46111 أسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

الرحيم  عبد  تيبوش  السيد 
عنوانه)ا( رقم 18 زنقة 12 حي كاوكي 

أسفي املغرب 46111 أسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1163.

876I

FIDUCIAIRE RAFYA

»LAMARHINNOU«
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحمان الدكالي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة 2، الجديدة 
، 24111، الجديدة املغرب

«LAMARHINNOU» شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شقة عمار 
9، ال0ابق الثالث، زنقة عبد املالك 
املعتصم، زنقة بن يونس، - 24111 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19657

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»LAMARHINNOU»
غرض الشركة بإيجاز : - إستغالل 
الغابات. - إستغالل املقالع. - أشغال 

حختلفة والبناء..
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة عبد  الثالث،  ال0ابق   ،9 عمار 
 - يونس،  بن  زنقة  املعتصم،  املالك 

24111 الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : السيدة خديجة غصيب 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

غصيب  خديجة  السيدة 
24111 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
غصيب  خديجة  السيدة 
24111 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 25 يوليو 

2122 تمت رقم 28165.
877I

FIDUCIAIRE RAFYA

»STE BEL CNC LASER«
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA
شارع عبد الرحمان الدكالي، تجزئة 

النخل، عمارة 9، الشقة 2، الجديدة 
، 24111، الجديدة املغرب

«STE BEL CNC LASER» شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حرأب 

بدوار اجعافرة، جماعة حوالي عبد 
هللا. - 24211 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19671

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   21
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 STE«  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.»BEL CNC LASER
تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 
ورشة لحا2 باستخدا2 عمليات ذاتية 
تاجر   - التوليد أو عمليات كهربائية. 

جميع أنواع الحديد أو الصفائح.
حرأب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جماعة حوالي عبد  اجعافرة،  بدوار 

هللا. - 24211 الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : بلفيزة  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد عبد هللا بلفيزة عنوانه)ا( 
الجديدة   24311 هللا  عبد  حوالي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد عبد هللا بلفيزة عنوانه)ا( 
الجديدة   24311 هللا  عبد  حوالي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 28177.
878I

بدون

 STE MINING
 EXPLORATION AND

EXPLOITATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بدون

حراكش ، 41111، حراكش املغرب
 STE MINING EXPLORATION

AND EXPLOITATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 
االعمال زنيت شارع حسلم تجزئة 
بوكار ال0ابق الثالث شقة رقم 14 

باب دكالة حراكش - 41111 حراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127267

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MINING EXPLORATION AND

.EXPLOITATION

غرض الشركة بإيجاز : استكشاف 

واستغالل املناجم واملحاجر شراء

وبيع جميع املواد واملعدات

والبناء  باالشغال  الخاصة 

االشغال

التصدير  والبناء.  العموحية 

واالستراد.

.

حركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة  حسلم  شارع  زنيت  االعمال 

 14 رقم  شقة  الثالث  ال0ابق  بوكار 

41111 حراكش  باب دكالة حراكش - 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بالكاحل  يونس  السيد 

حنزه االطلس اوه عمارة 36 ال0ابق 3 
رقم 12 41111 حراكش املغرب.

كمال  هيتم  نسيف  السيد 

احريكا  ستاتيس  يونيتد  عنوانه)ا( 

818528 يونيتد احريكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

كمال  هيتم  نسيف  السيد 

احريكا  ستاتيس  يونيتد  عنوانه)ا( 

818528 يونيتد احريكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 7544.

879I

CABYOUCOM

BELKHIR PERNOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
BELKHIR PERNOV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
بوعياد سوق الثالثاء الغرب سوق 
اربعاء - 14311 سوق اربعاء الغرب 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27729
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELKHIR PERNOV
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدحين.
عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
سوق  الغرب  الثالثاء  سوق  بوعياد 
الغرب  14311 سوق اربعاء   - اربعاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   511  : السيد بلخير قاسم 

بقيمة 111 درهم للحصة .

511 حصة   : السيد بلخير ادريس 
بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بلخير قاسم عنوانه)ا( دوار 
الغرب  الثالثاء  سوق  بوعياد  اوالد 
اربعاء  سوق   14311 اربعاء  سوق 

الغرب املغرب.
السيد بلخير ادريس عنوانه)ا( وار 
الغرب  الثالثاء  سوق  بوعياد  اوالد 
اربعاء  سوق   14311 اربعاء  سوق 

الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد بلخير قاسم عنوانه)ا( دوار 
الغرب  الثالثاء  سوق  بوعياد  اوالد 
اربعاء  سوق   14311 اربعاء  سوق 

الغرب املغرب
عنوانه)ا(  ادريس  بلخير  السيد 
الثالثاء  سوق  بوعياد  اوالد  دوار 
سوق   14311 اربعاء  سوق  الغرب 

اربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2122 يوليو   13 بتاريخ 

.345

881I

CABYOUCOM

MARZAKI TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسير جديد للشركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
MARZAKI TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
النهضة رقم 79 اقاحة النصر 2 

- 14311 سوق اربعاء الغرب املغرب.
تعيين حسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24941
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بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تم تعيين   2122 يوليو   16 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  حسير 

حكروحي حمزة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تمت   2122 يوليو   21 بتاريخ 

.462

881I

CABYOUCOM

TOUIMAN TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM

 AV ABDELOUAHAB EL WARAK

 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR

 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

TOUIMAN TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي دوار 

املواوقة سيدي حممد لحمر - 

14311 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27725

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   21

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUIMAN TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدحين.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - لحمر  حممد  سيدي  املواوقة 

14311 سوق اربعاء الغرب املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : عتمان  التويمي  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
التويمي عتمان عنوانه)ا(  السيد 
لحمر  حممد  سيدي  املواوقة  دوار 

14311 سوق اربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
التويمي عتمان عنوانه)ا(  السيد 
لحمر  حممد  سيدي  املواوقة  دوار 

14311 سوق اربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تمت   2122 يوليو   15 بتاريخ 

.337
882I

CABYOUCOM

MIRA MAISSA MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
MIRA MAISSA MARKET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

البمر االبيض املتوسط عمارة رقم 
5 - 93151 حرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31751

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 MIRA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAISSA MARKET

حتجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية العاحة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  عمارة  املتوسط  االبيض  البمر 

5 - 93151 حرتيل املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

السيد الزكاري خليد : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

 251  : حنتصر  الزكاري  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد الزكاري حممد : 251 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خليد  الزكاري  السيد 

الريف  جبال  شارع  االغراس  تجزئة 

رقم 33 93151 حرتيل املغرب.

السيد الزكاري حنتصر عنوانه)ا( 

 93151 4 اقاحة االحل بلوك س رقم 

حرتيل املغرب.

عنوانه)ا(  حممد  الزكاري  السيد 

حي االغراس شارع جبال الريف رقم 

33 93151 حرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  خليد  الزكاري  السيد 

الريف  جبال  شارع  االغراس  تجزئة 

رقم 33 93151 حرتيل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   14 بتاريخ  بت0وان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1386.

883I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

BIOLENS LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L’AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
BIOLENS LAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حجمع 

الفرح 2 رقم 6 املحمدية - 28811 
املحمدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13997

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يونيو   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حص0فى  )ة(  السيد  تفويت 
حن  اجتماعية  حصة   51 الزهيري 
)ة(  حصة لفائدة السيد   491 أصل 
يونيو   12 بتاريخ  العسري  حميد 

.2122
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 1472.
884I

FIDUCIAIRE AL QODS

ARTI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

ARTI MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 14 زاوية 
شارع الشابي واملتنبي - 23111 بني 

حالل املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.5811

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   18 املؤرخ في 
 ARTI شركة ذات املسؤولية املحدودة
 111.111 رأسمالها  حبلغ   MAROC
 14 اإلجتماعي  درهم وعنوان حقرها 
 23111 زاوية شارع الشابي واملتنبي - 
أزحة   : ل  نتيجة  املغرب  حالل  بني 

الق0اع.
14 زاوية  و حدد حقر التصفية ب 
بني   23111  - الشابي واملتنبي  شارع 

حالل املغرب. 
و عين :

فالحي  الزهراء  فاطمة  السيد)ة( 
الشابي  شارع  زاوية   14 وعنوانه)ا( 
املغرب  حالل  بني   23111 واملتنبي 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 692.

885I

LIGHOPRO

LIGHOPRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LIGHOPRO
حقرها االجتماعي :11 زنقة الشراردة 
ال0ابق األر�ضي درب لوبيال بوركون 

الدار البيضاء
 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551175
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

LIGHOPRO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
زنقة   11: االجتماعي  حقرها 
الشراردة ال0ابق األر�ضي درب لوبيال 

بوركون الدار البيضاء
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1111 الدين  عز  طواف  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء
عنوانه  الدين  عز  طواف  السيد 
 148 ليساسفة تجزئة سميرلدا رقم 

الدار البيضاء
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة
عنوانه  الدين  عز  طواف  السيد 
 148 ليساسفة تجزئة سميرلدا رقم 

الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 25337 .
886I

PROXY FINANCE

BJ STORE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور وشارع 

عالل الفا�ضي ، عمارة رقم 24 
)فضاء الصفوة( ، ال0ابق الثالث ، 
حكتب رقم 23 ، 41111، حراكش 

املغرب
BJ STORE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي تاركة 

رقم 621 حراكش - 41111 حراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127637

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 BJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STORE
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع وتوزيع جميع املنتجات وجميع 

السلع وجميع املعدات ألي غرض.
- استيراد وتصدير جميع املعدات 
وق0ع  الزراعية  أو  و/  الصناعية 
الغيار وامللحقات وبصفة عاحة جميع 
السلع أو األصناف أو املنتجات حن أي 

نوع وألي غرض.
.

عنوان املقر االجتماعي : حي تاركة 
حراكش   41111  - حراكش   621 رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيد اجليليم ابراهيم 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد اجليليم ابراهيم عنوانه)ا( 
حي البهجة رقم 125 حراكش 41111 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد اجليليم ابراهيم عنوانه)ا( 
حي البهجة رقم 125 حراكش 41111 

حراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم -.
887I

CAPRICOF

FORIBIA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAPRICOF
 LOT DAR CHAOUI Bd TAH
 N° 129 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA ، 20000، الدار 
MAROC البيضاء

FORIBIA شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقاحة املشرق 2 ال0ابق األول رقم 3 
الدارالبيضاء 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.354195

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت   2121 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( كمال الفرزدق 
أصل  حن  اجتماعية  حصة   1.111
)ة(  السيد  لفائدة  حصة   1.111
أكتوبر   22 بوشعيب خردوش بتاريخ 

.2121
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2121 تمت رقم 812468 .
888I

fiduciaire elbakkouri sarl au

RENT OFFICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي حعروف ، 21191، الدار 

البيضاء املغرب
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RENT OFFICES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 4 ، 
زنقة أبوظبي ، ال0ابق األول ، حكتب 
رقم 3 ، حي الوازيس - 21113 الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551159
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 RENT  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.OFFICES SARL
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
 ،  4 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة أبوظبي ، ال0ابق األول ، حكتب 
21113 الدار  3 ، حي الوازيس -  رقم 

البيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 LDW HOLDING : 500 الشركة

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد إبراهيم عمرو : 511 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
 LDW HOLDING الشركة 
 ، أبوظبي  زنقة   ،  4 رقم  عنوانه)ا( 
حي   ،  3 حكتب رقم   ، ال0ابق األول 
البيضاء  الدار   21113 الوازيس 

املغرب .
عنوانه)ا(  عمرو  إبراهيم  السيد 
 ، زنقة حممد بن ٱبراهيم   ،16 رقم 
البيضاء  الدار   21131 الوازيس  حي 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  عمرو  إبراهيم  السيد 
 ، زنقة حممد بن ٱبراهيم   ،16 رقم 

البيضاء  الدار   21131 الوازيس  حي 

املغرب 

عنوانه)ا(  عمرو  بلقاسم  السيد 

 21151 الليمون  تجزئة   ،255 فيال 

الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832519.

889I

FOREIGN CONSULTING

هانا مب
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،

CASABLANCA MAROC

هانا حب شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 

االقموان، حي الراحة رقم 8، الدار 

البيضاء. - 21211 الدار البيضاء. 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.512797

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 حاي   19 في  املؤرخ 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد هانا حب حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 

االقموان،  زنقة  اإلجتماعي  حقرها 

 - الدار البيضاء.   ،8 حي الراحة رقم 

21211 الدار البيضاء. املغرب نتيجة 

ل : عد2 تمقيق الغرض التجاري.

 ،45 ب  التصفية  حقر  حدد  و 
ال0ابق  حفتكر،  القادر  عبد  زنقة 

 - البيضاء.  الدار   ،4 التاني،شقة 

21111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين :

حضري  حريم  السيد)ة( 

الحوزية،  الهرابزة،  دوار  وعنوانه)ا( 

املغرب  الجديدة   24131 الجديدة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832574.

891I

CORPOCONSULT SARL

برج كابيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CORPOCONSULT SARL

 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC

برج كابيتال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 37 زنقة 

أيت با عمران - 21251 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.328317

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 يونيو 2122 تم 

رفع رأسمال الشركة بمبلغ 

قدره »6.511.111 درهم» أي 

حن »1.111.111 درهم» إلى 

«7.511.111 درهم» عن طريق : 

إجراء حقاصة حع ديون الشركة 

املحددة املقدار واملستمقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832543.

891I

COMPTAFFAIRES

ASK HYGIENE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
ASK HYGIENE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي 

دوارالبراهمة شرقاوة بن يخلف - 
28811 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28425
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر   2122 يوليو   11 في  املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة  حل شركة 
 ASK الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 حبلغ رأسمالها   HYGIENE
اإلجتماعي  حقرها  وعنوان  درهم 
 - يخلف  بن  شرقاوة  دوارالبراهمة 
 : املحمدية املغرب نتيجة ل   28811

صعوبة تمقيق هدف الشركة .
ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 - يخلف  بن  شرقاوة  دوارالبراهمة 

28811 املحمدية املغرب. 
و عين :

قرقوري  توفيق  السيد)ة( 
 78 شو�ضي  شارع   21 وعنوانه)ا( 
 28811 فرنسا  حولدر  سير  اولناي 
اولناي سير حولدر فرنسا كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 يوليو 

2122 تمت رقم 1479.
892I
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LAYODIS

LAW & INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAYODIS

157،شارع انفا، ال0ابق 1، رقم 

12 حكرر ، 21111، الدارالبيضاء 

املغرب

LAW & INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 93 شارع 

عبد املوحن ال0ابق الخاحس رقم 

113 الدار البيضاء - 21142 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

551681

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 LAW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.& INVEST

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات والدراسات في املجاالت 

القانونية واملالية..

93 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

رقم  الخاحس  ال0ابق  املوحن  عبد 

الدار   21142  - البيضاء  الدار   113

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي : 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد طارق لكدالي عنوانه)ا( 12 
زنقة بيزان�ضي طابق 1 شقة 1 بلفدير 

21311 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

السيد حممد دحو عنوانه)ا( زنقة 
البيضاء  الدار   19 ش   5 ط  تونس 

21251 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد دحو عنوانه)ا( زنقة 
البيضاء  الدار   19 ش   5 ط  تونس 

21251 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832182.
893I

العيون استشارات

 KHALIFA TRADING
SERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
 KHALIFA TRADING SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي تجزئة 
االحل 12 عمارة 81 ال0ابق الثاني 
شقة 12 - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
41997

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHALIFA TRADING SERVICES
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتصدير  واالستيراد  العاحة 

والتوزيع.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  ال0ابق   81 عمارة   12 االحل 

شقة 12 - 71111 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
السيد احمد خليفة سيد حممد 
درهم   111 بقيمة  حصة   1.111  :

للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد احمد خليفة سيد حممد 
العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد احمد خليفة سيد حممد 
العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   17 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1653.

894I

العيون استشارات

BUENA DAIRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحير حوالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
BUENA DAIRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي حركز 

الدشيرة العيون - 71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42177

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUENA DAIRY
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعجنات وانتاج االجبان والصلصات 

.
حركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   71111  - العيون  الدشيرة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : احميميد  احمد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 111  : احميميد  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 91  : الرشيد  ولد  انهي  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 111  : السعدي  حنا  لال  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
احميميد  حمدي  حوالي  السيد 
درهم   111 بقيمة  حصة   211  :

للحصة.
 51111  :  السيد احمد احميميد 

بقيمة 111 درهم.
السيدة سلمى احميميد : 11111 

بقيمة 111 درهم.
 9111  : السيدة انهي ولد الرشيد 

بقيمة 111 درهم.
السيدة لال حنا السعدي : 11111 

بقيمة 111 درهم.
 : السيد حوالي حمدي احميميد 

21111 بقيمة 111 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد احمد احميميد عنوانه)ا( 
الحي االداري شارع االحين فيال احمد 
العيون   71111 العيون  الحمادي 

املغرب .
الرشيد  ولد  انهي  السيدة 
حن0قة  رشيد  حوالي  حي  عنوانه)ا( 

الفيالت 71111 العيون املغرب .
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السيدة لال حنا السعدي عنوانه)ا( 
الحي االداري شارع االحين فيال احمد 
العيون   71111 العيون  الحمادي 

املغرب .
السيدة سلمى احميميد عنوانه)ا( 
2 حي الرياض  بلوك ك رقم   4 ق0اع 

الرباط 11111 الرباط املغرب .
احميميد  حمدي  حوالي  السيد 
الحي االداري شارع االحين  عنوانه)ا( 
 71111 فيال احمد الحمادي العيون 

العيون املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد احمد احميميد عنوانه)ا( 
الحي االداري شارع االحين فيال احمد 
العيون   71111 العيون  الحمادي 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   18 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1725.
895I

FIDUCO TANTAN

SOUTH QUALITY SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
 SOUTH QUALITY SERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حشروع 
انير الش0ر GH15-11 حمل رقم 

176 حي تسيال الدشيرة الجهادية - 
81111 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26555

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUTH QUALITY SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : بيع االواني 

املنزلية بالجملة.
حشروع   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم  حمل   11-GH15 الش0ر  انير 
 - حي تسيال الدشيرة الجهادية   176

81111 انزكان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : اشريقي  الياس  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
اشريقي عنوانه)ا(  الياس  السيد 
حي الهدى   12 اقاحة ا2 ورقة شقة 

81171 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
اشريقي عنوانه)ا(  الياس  السيد 
حي الهدى   12 اقاحة ا2 ورقة شقة 

81171 أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1411/2122.
896I

في0راسكو

اكادمية النجاح للتدريب 
 STE SUCCESS( والتاهيل

 ACADEMY OF TRAINING &
)QUALIFYING PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

في0راسكو
رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 
1 فاس املدينة الجديدة فاس، 

31111، فاس املغرب
اكادحية النجاح للتدريب والتاهيل 
 STE SUCCESS ACADEMY OF(

 TRAINING & QUALIFYING
PRIVE( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : رقم 

311 تجزئة هبة حي واد فاس طريق 
حكناس - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56737
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 يوليو   17 املؤرخ في 
والتاهيل  للتدريب  النجاح  اكادحية 
 STE SUCCESS ACADEMY OF(
 TRAINING & QUALIFYING
املسؤولية  ذات  شركة   )PRIVE
 31.111 رأسمالها  حبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 
تجزئة هبة حي واد فاس طريق   311
حكناس - 31111 فاس املغرب نتيجة 

اللقفل النهائي للشركة.
و عين :

الوزاني  عبدالكريم  السيد)ة( 
تجزئة هبة حي   311 رقم  وعنوانه)ا( 
واد فاس طريق حكناس 31111 فاس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
رقم  وفي   2121 يوليو   17 بتاريخ 
تجزئة هبة حي واد فاس طريق   311

حكناس - 31111 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3146/2122.
897I

ائتمانية فر�ضي فاطمة

 SAADOUNE
AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائتمانية فر�ضي فاطمة
شارع الزرق0وني بلوك ب رقم 16 
حديونة ، 21491، حديونة املغرب

 SAADOUNE AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة يقوت حلتقى حص0فى املعاني 

ال0ابق الثاني رقم 62 حركز رياض 
البيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

541269
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAADOUNE AMENAGEMENT
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيو2.
61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
املعاني  حص0فى  حلتقى  يقوت  اللة 
رياض  حركز   62 رقم  الثاني  ال0ابق 
الدارالبيضاء   21111  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : هشا2  سعدون  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 

 1111  : هشا2  سعدون  السيد 
بقيمة 111 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد سعدون هشا2 عنوانه)ا( 
19 حديونة البيضاء  نزالة قربال رقم 

29491 الدارالبضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد سعدون هشا2 عنوانه)ا( 
حديونة البضاء   19 نزالة قربال رقم 

29491 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2122 تمت رقم 822214.
898I
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تفرانت كونساي ش.2.2

PARA ABDESLAMI SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونساي ش.2.2
تجزئة املغرب الجديد رقم 1163 

العرائش ، 92111، العرائش املغرب
 PARA ABDESLAMI SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري زنقة حالك ابن انس رقم 15 

- 92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6977

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   12
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ABDESLAMI SARL AU
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

شبه ال0بية .
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التجاري زنقة حالك ابن انس رقم 15 

- 92111 العرائش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : السيدة العبسالحي نزهة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
نزهة  العبسالحي  السيدة 
عنوانه)ا( اقاحة الفتح بلوك 1 الشقة 

15 92111 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وحواطن حسيري الشركة :

الصمدي  عبدالل0يف  السيد 
عنوانه)ا( اقاحة الفتح بلوك 1 الشقة 

15 92111 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 21 يوليو 

2122 تمت رقم 1139.

899I

COMPTAFFAIRES

SWEET BLOOM
إعالن حتعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

SWEET BLOOM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجتماعي : جويو 
دي بارك حجموعة أ عمارة د حمل 

تجاري رقم 2 ال0ابق السفلي - 
28811 املحمدية املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.31541

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 24 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
: قرر الشريك الوحيد للشركة  حايلي 
االجتماعي  املقر  عنوان  بتصحيح 
أ  حجموعة  بارك  دي  جويو  ليصبح 

عمارة د حمل تجاري رقم 261 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 5 : الذي ينص على حايلي : 

تميين النضا2 االسا�ضي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 16 يوليو 

2122 تمت رقم 1324.

911I

COMPTAFFAIRES

MAJI TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
MAJI TRAVAUX شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 
رياض الهدى ج ه 16 عمارة 8 رقم 
11 املحمدية - 28811 املحمدية 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14217

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم   2122 يوليو   18 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم»   6.111.111« قدره 
إلى  درهم»   11.111.111« حن 
 : طريق  عن  درهم»   16.111.111»
أرباح أو عالوات  أو  إدحاج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 1468.
911I

TGE FIDUS

MAISON 1985
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

TGE FIDUS
شارع الزرق0وني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 ال0ابق 6 ، 28811، 
املحمدية املغرب

MAISON 1985 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجتماعي شارع 
املسيرة زنقة 6 اكتوبر رقم 16 

ال0ابق 13 شقة 13 انفا - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.542577

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 حاي 2122 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنش0ة 

الحالي :

استراد وتصدير حنتجات الصناعة 

التقليدية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

حاي 2121 تمت رقم 832192.

912I

COMPTAFFAIRES

LAGHLIMIYINE AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 LAGHLIMIYINE AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي 224 

تجزئة الحورية 1 ال0ابق 3 شقة 
رقم 9 - 28811 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29217

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تقرر حل   2122 يوليو   11 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ   LAGHLIMIYINE AGRICOLE
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 

تجزئة   224 اإلجتماعي  حقرها 

 -  9 شقة رقم   3 ال0ابق   1 الحورية 

 : املحمدية املغرب نتيجة ل   28811

صعوبة تمقيق هدف الشركة .
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 224 ب  التصفية  حقر  حدد  و 
تجزئة الحورية 1 ال0ابق 3 شقة رقم 

9 - 28811 املحمدية املغرب. 
و عين :

بوستالة  بوشعيب  السيد)ة( 
فضاالت  لعمور  دوار  وعنوانه)ا( 
بنسليمان املغرب   13111 بنسليمان 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يوليو 

2122 تمت رقم 1441.
913I

ارنك

TRANSPORT LAADISSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14 
 LARACHE ،92111 ،العرائش

املغرب
TRANSPORT LAADISSI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد 5, اقاحة االندلس ب ال0ابق 
االول رقم 14 - 92111 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6991
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT LAADISSI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقاحة االندلس ب ال0ابق   ,5 حممد 
العرائش   92111  -  14 رقم  االول 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 511  : العدي�ضي  كريم  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
 511  : العدي�ضي  حممد  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
العدي�ضي عنوانه)ا(  السيد كريم 
 92111  257 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب.
السيد حممد العدي�ضي عنوانه)ا( 
 92111  257 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد حممد العدي�ضي عنوانه)ا( 
 92111  257 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 
رقم  تمت   2122 يوليو   27

.26111122111672
914I

SAMIR FIDUCIAIRE

 GHABA DES CARBURANTS
ET DES BIOCARBURANTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 GHABA DES CARBURANTS ET
DES BIOCARBURANTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي رقم 8، 
تجزئة س.د.ر، توالل، حكناس - 

51111 حكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29175

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2121 ديسمبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حممد ال0اهري 

أصل  حن  اجتماعية  حصة   125

125 حصة لفائدة السيد )ة( املختار 

ال0اهري بتاريخ 21 ديسمبر 2121.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليو   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2774.

915I

YG ET ASSOCIES

 YG ET ASSOCIES CONSEIL
ET AUDIT

إعالن حتعدد القرارات

YG ET ASSOCIES

165 شارع عبد املوحن 

العمارة B ال0ابق 3 ، 21111، 

CASABLANCA MAROC

 YG ET ASSOCIES CONSEIL ET

AUDIT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجتماعي : 165-161 

شارع عبداملوحن عمارة ب ال0ابق 

الثالث - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن حتعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.242849

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 

املؤرخ في 15 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: استقالة السيد جسوس يونس حن 

حنصبه كمسير حشارك 

وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 

: تعيين السيد جسوس ياسين كمسير 

وحيد للشركة لفترة غير حمدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 831792.

916I

FIGESEC SARLAU

ربيع االطالس ش.م.م
إعالن حتعدد القرارات

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M’HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC
ربيع االطالس ش.2.2 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : باب 
اغمات سيدي يوسف بن علي 

حراكش - 41151 حراكش املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12711

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 26 يونيو 2119

تم اتخاذ القرارات التالية : 
على  ينص  الذي   :  11 رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  زيادة   : حايلي 
درهم   2991111.11 حقدره  بما 
الى  611111.11درهم  حن  لرفعه 
بإجراء  3591111.11درهم1-- 
املحددة  الشركة  ديون  حع  حقاصة 
قدره  بما  واملستمقة  املقدار 
وبإدحاج   --2 1811111.11درهم 
أرباح الشركة بما قدره 1191111.11 

درهم
على  ينص  الذي   :  12 رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  خفض   : حايلي 
بمبلغ قدره 1.591.111 درهم أي حن 
«3.591.111 درهم» إلى »2.111.111 
عدد  تخفيص  طريق  عن  درهم» 
الشركة  خسائر  إلستيعاب  االسهم 

لسنة 2118
على  ينص  الذي   :  13 رقم  قرار 
املصادقة على تميين قوانين   : حايلي 

الشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
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ينص  الذي   :  16 بند  رقم  بند 
اآلتي ذكر  قد2 الشركاء   : على حايلي 
أسمائهم املساهمات النقدية التالية 
 311111 حسن  املالك  عبد  :أيت 
حممد  املال  عبد  -أيت  درهم 
بن عبد املالك عبد   - 311111درهم 
عبد  -بن  311111درهم  الجليل 
-ياسين  311111درهم  املالك حممد 

حممد 811111 درهم
ينص  الذي   :  17 بند  رقم  بند 
حال  رأس  حدد   : حايلي  على 
بمبلغ2111111.11..  الشركة 
كل  قيمة  حصة  إلى21111  حوزع 
الحصص  وهذه  حنها.111درهم 
الوجه  على  الشركاء  بين  حوزعة 
حسن  املالك  عبد  أيت   -: اآلتي 
-أيت عبد املال حممد  حصة   3111
عبد  املالك  عبد  بن   - 3111حصة 
-بن عبد املالك  3111حصة  الجليل 
حممد  -ياسين  3111حصة  حممد 

8111 حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 
أغس0س 2119 تمت رقم 117155.
917I

CONSEILS EVERNAGE

HYBRID ENERGY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 HYBRID ENERGY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي اقاحة 

جوهرة ال0ابق التاني شقة رقم 17 
شارع عالل الفا�ضي حراكش 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

127727
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYBRID ENERGY SERVICES
حم0ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع   ) نفط   . .البترول  بنزين   ( وقود 

بالتجزئة 
الوقود. الوقود السائل 
زيوت وحواد التشحيم 

زيت الوقود )بيع بالتجزئة(.
اقاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 17 جوهرة ال0ابق التاني شقة رقم 
 41111 شارع عالل الفا�ضي حراكش 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسمال  حبلغ 

1.111.111 درهم، حقسم كالتالي :
 5.111  : الهواجي  انس  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .
السيد عبد الصمد فاتحي : 5.111 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الهواجي  انس  السيد 
 255 رقم   2 املرس0ان  احرشيش 

حراكش 41111 حراكش املغرب.
فاتحي  الصمد  عبد  السيد 
 31 شقة   12 اقاحة النور  عنوانه)ا( 
الشتوي  الحي  الثاني  الحسن  شارع 

حراكش 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  الهواجي  انس  السيد 
 255 رقم   2 املرس0ان  احرشيش 

حراكش 41111 حراكش املغرب
فاتحي  الصمد  عبد  السيد 
 31 شقة   12 اقاحة النور  عنوانه)ا( 
الشتوي  الحي  الثاني  الحسن  شارع 

حراكش 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 138111.
918I

CHM consulting strategy

 SOCIÉTÉ VATRAVOLT
ENERGY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CHM consulting strategy
حجموعة ب رقم 174 شارع 

السعديين ، 51121، حكناس املغرب
 SOCIÉTÉ VATRAVOLT ENERGY

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي حتجر رقم 
164، الحي العسكري 4 - 51126 - 
البساتين حكناس. - 51126 حكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56813
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ VATRAVOLT ENERGY

. SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

- تصنيع وتركيب  ال0اقات املتجددة 
وبناء  هندسة   - الشمسية  األلواح 
والسلبية(  )اإليجابية  التبريد  غرف 
لتمسين  واملشورة  التشخيص   -

ال0اقات )الكهربائية والحرارية(.
هندسة ودراسات حنشآت اإلنتاج 

والري ]بالتنقيط[.
إنتاج  حرافق  وإنشاء  هندسة 
الجهد  ذات  الكهربائية  ال0اقة 
 ، الكهروضوئية  )ال0اقة  املنخفض 

والرياح ، والتوربينات املائية(.
دواجن  املاشية.  تربية   - الزراعة 
زراعة حساحات خضراء   - حشتل   -
صناعة   - زراعية  أغذية   - زراعة   -
 - تجهيز   - توريد   - تعبئة   - زراعية 

تعبئة.

عن  الزراعية  األرا�ضي  استغالل 
طريق تأجيرها أو شرائها أو إيجاراتها 
املناقصات  جميع  في  واملشاركة   ،
العاحة أو الخاصة بشكل عا2.النقل 
البري للبضائع ألطراف ثالثة أقل حن 

3.5 طن )3.5- طن(
استيراد - تصدير - تجارة - أعمال 
حم0ة   - حتنوعة أو أعمال إنشائية 

خدحة ؛
نقل بضائع حواد البناء

 ، )حعارض  الفعاليات  تنظيم 
حعارض ...(

حقاول   - التنظيف   - الحراسة 
 - - غسل الكتان  البستنة   - الحدائق 

توريد حنتجات التنظيف ؛
نقالة   - حقاول الخدحات ال0بية 

والخدحات ال0بية.
أعمال الالفتات - حقاول الديكور 
األثاث والديكور وصناعة الخزائن   -

والنجارة ؛
 - حقاول الصرف الصحي وال0رق 

حقاول هندسة حدنية.
والتفاوض  وتصدير  استيراد 
لألنش0ة  الالزحة  املواد  جميع  على 
حمتلكات  تملك  بالشركة.  املتعلقة 
البناء  شركات  جميع  في  أو حصص 

واألشغال العاحة والهندسة املدنية.
أن  املحتمل  حن  أعم،  وبشكل 
أو  التجارية  العمليات  جميع  تؤدي 
الصناعية أو األوراق املالية أو املالية 
املتعلقة بشكل حباشر أو غير حباشر أو 
جزئًيا أو كلًيا بأي حن األشياء املحددة 

أعاله إلى ت0وير كاحل للشركة..
عنوان املقر االجتماعي : حتجر رقم 
 -  51126  -  4 الحي العسكري   ،164
حكناس   51126  - البساتين حكناس. 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
حصة   251  : السيد لكبير بركان 

بقيمة 25.111 درهم للحصة .
السيد حيمون بركان : 511 حصة 

بقيمة 51.111 درهم للحصة .
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السيد املختار زريوح : 251 حصة 
بقيمة 25.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بركان  حيمون  السيد 
 4 العسكري  الحي   ،164 رقم  حتجر 

البساتين 51126 حكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد لكبير بركان عنوانه)ا( حتجر 
رقم 164، الحي العسكري 4 البساتين 

51126 حكناس املغرب
عنوانه)ا(  زريوح  املختار  السيد 
 35111 دوار ولد حّمو الب0مة هوارة 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2761 .
919I

FITICOF

STE NURZ ARTISANAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقاحة نبيلة ، 

31111، فاس املغرب
STE NURZ ARTISANAT شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
اليوبية حكاتب 36 ال0ابق 6 شارع 
عالل بن عبد هللا - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73397

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   27
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NURZ ARTISANAT

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الحرفية

- استيراد وتصدير.

إقاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع   6 ال0ابق   36 حكاتب  اليوبية 

فاس   31111  - هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : املؤدب  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املؤدب  سلمى  السيدة 

14 شارع دوبان 75116 باريس فرنسا 

75116 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  املؤدب  سلمى  السيدة 

14 شارع دوبان 75116 باريس فرنسا 

75116 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3238/2122.

911I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SETRI NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE SETRI NEGOCE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي زنقة 31 
رقم 17 تاركة جديدة الراشيدية 
املغرب 52111 الراشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8913
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   21 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ   STE SETRI NEGOCE SARL
وعنوان  درهم   511.111 رأسمالها 
 17 رقم   31 زنقة  اإلجتماعي  حقرها 
املغرب  الراشيدية  جديدة  تاركة 
الراشيدية املغرب نتيجة ل   52111

: االزحة.
 31 و حدد حقر التصفية ب زنقة 
 - الراشيدية  جديدة  تاركة   17 رقم 

52111 الراشيدية املغرب. 
و عين :

املحارزي  رشيد  السيد)ة( 
 52111 الراشيدية  وعنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 737.
911I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BASAID SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE BASAID SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي : قصر 

الخنك الجديد الراشيدية - 52111 
الراشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12417

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 أبريل   15 املؤرخ في 
ذات  شركة   STE BASAID SARL
رأسمالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها  وعنوان  درهم   111.111
الجديد  الخنك  قصر  اإلجتماعي 
الراشيدية   52111  - الراشيدية 

املغرب نتيجة الالزحة.
و عين :

قابوري  احمد  السيد)ة( 
 52111 الراشيدية  وعنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الراشيدية 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
قصر  وفي   2122 أبريل   15 بتاريخ 
 52111  - الخنك الجديد الراشيدية 

الراشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 27 يوليو 

2122 تمت رقم 736.
912I

MISAGROUP

2MM TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

2MM TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان حقرها اإلجتماعي حي 

سعيدة شارع علي يعتة رقم 128عين 
السبع ال0ابق االول - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.421571

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يونيو   16 املؤرخ في 
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شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد 2MM TRANS حبلغ 
وعنوان  درهم   111.111 رأسمالها 
شارع  سعيدة  حي  اإلجتماعي  حقرها 
علي يعتة رقم 128عين السبع ال0ابق 
االول - 21111 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : اغالق شركة.
حي  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
سعيدة شارع علي يعتة رقم 128عين 
 21111 السبع ال0ابق االول املغرب 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين :

حنصور  حممد  السيد)ة( 
شارع  سعيدة  حي  وعنوانه)ا( 
السبع  128عين  رقم  يعتة  علي 
الدار البيضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832112.
913I

NORD SUD MANAGEMENT

COMMOD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O Centre d’affaires ebusiness,

lot 43 b املن0قة الصناعية، 
91111، طنجة املغرب

COMMOD IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
إبراهيم روداني ، شارع ال سينا   
،بيتهوفن 2 ال0ابق 3 رقم 82 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128811
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMMOD IMMOBILIER

أنش0ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجار العقارات.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سينا    ال  شارع   ، روداني  إبراهيم 

 -  82 رقم   3 ال0ابق   2 ،بيتهوفن 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 COMMOD GROUP : الشركة 

75 حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد إسماعيلي علوي تاج الدين 

: 25 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 COMMOD GROUP الشركة 

طنجة   91111 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد إسماعيلي علوي تاج الدين 

طنجة   91111 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد إسماعيلي علوي تاج الدين 

طنجة   91111 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255469.

914I

SomnoAir

سومنو إير
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SomnoAir
 Imm A, App 5 Lot Bab Salam RT
AIN CHKEF ، 30000، FES Maroc
سوحنو إير شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي إقاحة 
أ شقة 5 باب السال2 طريق عين 
الشقف 31111 فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72913

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سوحنو 

إير .
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع األجهزة ال0بية.
إقاحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عين  طريق  السال2  باب   5 شقة  أ 
الشقف 31111 فاس - 31111 فاس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي : 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
السيد حممد روبي عنوانه)ا( رقم 
فاس  العمراني  كريم  حي   7 زنقة   7

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد حممد روبي عنوانه)ا( رقم 
فاس  العمراني  كريم  حي   7 زنقة   7

31111 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3151.
915I

A.Y JURIS

 GROUPE SCOLAIRE J.F
KENNEDY PRIVE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

A.Y JURIS
 LOT LAATARES 102 N4

 SKHIRATE ، 12040، SKHIRATE
MAROC

 GROUPE SCOLAIRE J.F
 KENNEDY PRIVE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي ببالدات 
الحاج حسن 2 عين عتيق تمارة - 

12113 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
136899

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE J.F  :

.KENNEDY PRIVE SARL AU
 GROUPE : غرض الشركة بإيجاز

.SCOLAIRE
ببالدات   : عنوان املقر االجتماعي 
 - تمارة  عتيق  عين   2 الحاج حسن 

12113 تمارة املغرب.
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : طعيم  حارية  السيدة 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طعيم  حارية  السيدة 
رقم 15 عمارة 16 تجزئة املنزه 12 عين 

عتيق تمارة 12113 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  طعيم  حارية  السيدة 
 12 املنزه  تجزئة   16 عمارة   15 رقم 
عين عتيق تمارة 12113 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2122 تمت رقم 1527.
916I

PUSH CENTER

M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 
ايميل زوال زنقة ريتيل ال0ابق 11 
الشقة 29 الدار البيضاء الدار 
البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.411349

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تقرر حل   2122 يوليو   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   111.111 رأسمالها  حبلغ   M
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع ايميل 
زوال زنقة ريتيل ال0ابق 11 الشقة 29 
 21111 الدار البيضاء الدار البيضاء 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

تداعيات اقتصادية .
شارع  ب  التصفية  حقر  حدد  و 
 11 ال0ابق  ريتيل  زنقة  زوال  ايميل 
الدار  البيضاء  الدار   29 الشقة 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب. 
و عين :

الوالي  ابراهيم  السيد)ة( 
رياض  تجزىة   35 وعنوانه)ا( 
فاس  الشق  عين  طريق  الياسمين 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   21111

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832193.
917I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

VERKORS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
VERKORS IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجتماعي إقاحة 
سنترال بارك ، عمارة A ، ال0ابق 

السادس رقم 43 املحمدية املحمدية 
28811 املحمدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28959
بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 
تمت   2122 يوليو   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنش0ة  إضافة 

الشركة الحالي :
أعمال البناء

أعمال حختلفة
 O2 ،( ال0بية  السوائل  تركيب 
 BT / MT  ، والفراغ(  الهواء   ،  N2O

الكهربائية والسباكة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 يوليو 

2122 تمت رقم 1712.
918I

MOUFIDCO

FAMIGRAPHE
إعالن حتعدد القرارات

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 4EME 149
ETAGE N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
FAMIGRAPHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجتماعي : املسيرة 
1 ححج اوه رقم - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.352527

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 27 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
جميع العقود التي تخص الشركة   :
التوقيع ستوقع حن طرف  وتستلز2 
السيد  سواء  الشركة  حسيري  أحد 
السيد  أو  براهيم  ايت  عبدالصمد 

صغير حممد
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 
القانون  حن   12 الفصل  تعديل   :

االسا�ضي للشركة 
قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي 
للشركة  االسا�ضي  القانون  تميين   :

وفقا للتعديالت املنجزة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
جميع العقود التي تخص الشركة   :
التوقيع ستوقع حن طرف  وتستلز2 
السيد  سواء  الشركة  حسيري  أحد 
السيد  أو  براهيم  ايت  عبدالصمد 

صغير حممد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832675.
919I

KISSAN CONSULTING 

POLYCITRUS
إعالن حتعدد القرارات

KISSAN CONSULTING
 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،
21111، الدار البيضاء املغرب
POLYCITRUS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجتماعي : 11، 
شارع الحرية ال0ابق 3، الشقة رقم 

5، - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حتعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.498621

بمقت�ضى الجمع العا2 االستثنائي 
املؤرخ في 16 يوليو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تغير تسمية الشركة 
قرار رقم 2 : الذي ينص على حايلي 

: تغير هدف الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقتضيات 

النظا2 األسا�ضي التالية : 
على  ينص  الذي   :  2 رقم  بند 
الشركة  تسمية  تغير   : حايلي 
 « عوض   «  PRIMAPACK«ب

. POLYCITRUS
على  ينص  الذي   :  3 رقم  بند 
حايلي : تغير هدف الشركة باستبدال 
جديدة  بفقرات  القديمة  الفقرات 
،بيع  ،شراء  تصنيع  تصميم،   -  :
،حعالجة  ،تجارة  ،تصدير  ،استيراد 
،توزيع جميع  ،طباعة  ،إعادة تدوير 
حنتجات التغليف الورقية والكرتون 
والبالستيك وحصنوعات األلوحنيو2 
وكذلك أي حواد حشتقة حن هذه   ،
املنتجات ؛ - التغليف - شراء وتسويق 
جميع املنتجات واملواد املتعلقة بهذه 



عدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122)الجريدة الرسمية   15078

واألفراد  البضائع  نقل   - األنش0ة 
بما  اللوجستكية  العمليات  وجميع 
 - في ذلك حن االستيراد إلى التسليم 
بجميع  املتاجرة   - وتصدير  استيراد 
والترويج  البيع  الشراء،  أشكالها، 
أو  املعدات  لجميع  الغير  عن  نيابة 
املنتجات أو األصناف أو املواد الخا2 
أو التصنيع أو شبه التصنيع. - تمثيل 
جميع الشركات الصناعية التي تصنع 
حعدات حرتب0ة بشكل حباشر أو غير 

حباشر لهدا الهدف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832674.
921I

STE FIDU WHITE

BASH FERO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
BASH FERO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي : زنقة 

118 رقم 2271 حي املختار سو�ضي 
تاوريرت - 65811 تاوريرت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.141
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل   2122 يوليو   21 املؤرخ في 
شركة ذات حسؤولية   BASH FERO
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   11.111 رأسمالها 
رقم   118 زنقة  اإلجتماعي  حقرها 
 - حي املختار سو�ضي تاوريرت   2271
65811 تاوريرت املغرب نتيجة لعد2 

تمقيق الهدف االجتماعي.
و عين :

السيد)ة( البشير بي�ضي وعنوانه)ا( 
816 زنقة حستكمار حي 21 أغس0س 
65811 تاوريرت املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختاحية 
زنقة  وفي   2122 يوليو   21 بتاريخ 
املختار سو�ضي  حي   2271 رقم   118

تاوريرت - 65811 تاوريرت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
28 يوليو  االبتدائية بتاوريرت بتاريخ 

2122 تمت رقم 365/2122.
921I

ارنك

AT-LINK LOGISTICS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 14 
 LARACHE ،92111 ،العرائش

املغرب
AT-LINK LOGISTICS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي شارع 

حممد 5, اقاحة االندلس ب ال0ابق 
1 رقم 14 - 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6993

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
AT-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINK LOGISTICS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقاحة االندلس ب ال0ابق   ,5 حممد 
1 رقم 14 - 92111 العرائش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 
درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : الفوي�ضي  ساحي  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

السيد ساحي الفوي�ضي عنوانه)ا( 
رقم  الب0ماء  حجموعة  هند  حي 
 92111 الغرب  اربعاء  سوق   1114

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
السيد ساحي الفوي�ضي عنوانه)ا( 
رقم  الب0ماء  حجموعة  هند  حي 
 92111 الغرب  اربعاء  سوق   1114

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 
رقم  تمت   2122 يوليو   27

.26111122111674
922I

NORD SUD MANAGEMENT

COMMODE TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O Centre d’affaires ebusiness,

lot 43 b املن0قة الصناعية، 
91111، طنجة املغرب

COMMODE TRADE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي ساحة 
إبراهيم روداني ، شارع ال سينا   
،بيتهوفن 2 ال0ابق 3 رقم 82 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128819
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMMODE TRADE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE GROS NON

.Spécialisé

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سينا    ال  شارع   ، روداني  إبراهيم 
 -  82 رقم   3 ال0ابق   2 ،بيتهوفن 

91111 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 COMMOD GROUP : الشركة 

75 حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد إسماعيلي علوي تاج الدين 

: 25 حصة بقيمة 111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

 COMMOD GROUP الشركة 

طنجة   91111 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد إسماعيلي علوي تاج الدين 

طنجة   91111 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد إسماعيلي علوي تاج الدين 

طنجة   91111 طنجة  عنوانه)ا( 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   15 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255466.

923I

NORD SUD MANAGEMENT

ALLO GOOD GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O Centre d’affaires ebusiness,

lot 43 b املن0قة الصناعية، 

91111، طنجة املغرب
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ALLO GOOD GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

حركز  اإلجتماعي  حقرها  وعنوان 

43 ب ، حكتب أ  األعمال ، حجموعة 

48 املن0قة الصناعية 91111 طنجة 

املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129291

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 ALLO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GOOD GROUP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية

.

حركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

43 ب ، حكتب أ  األعمال ، حجموعة 

48 املن0قة الصناعية 91111 طنجة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111  : الشركة  رأسمال  حبلغ 

درهم، حقسم كالتالي :

 51  : حيكائيل  بوشيس  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة .

السيدة وسيلة خلدي : 49 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيد بوشيس حيكائيل عنوانه)ا( 

طنجة 91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  خلدي  وسيلة  السيدة 

طنجة 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد بوشيس حيكائيل عنوانه)ا( 

طنجة 91111 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   22 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 255977.

924I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

K.KHADRA AUTO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
K.KHADRA AUTO شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكازة رقم 
15 بلوك 5 تجزئة القلم املسيرة 1 - 

23111 بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12967

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   16
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.K.KHADRA AUTO
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

السيارات املستعملة.
عنوان املقر االجتماعي : حكازة رقم 
 -  1 تجزئة القلم املسيرة   5 بلوك   15

23111 بني حالل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : خضرة  كمال  السيد 
حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خضرة  كمال  السيد 
5 تجزئة القلم املسيرة  14 بلوك  رقم 

23111 بني حالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  خضرة  كمال  السيد 
5 تجزئة القلم املسيرة  14 بلوك  رقم 

1 23111 بني حالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني حالل بتاريخ 28 يوليو 

2122 تمت رقم 694.
925I

distra conseils

YOUBM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 ال0ابق الثاني الحي 
الحسني ، 41111، حراكش املغرب
YOUBM شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي حمل 
رقم 298 رياض البستان ش0ر 
8 تاحنصورت حراكش - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127715

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   13
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUBM

حخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وحلويات

-ح0منة .
حمل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ش0ر  البستان  رياض   298 رقم 
 41111  - حراكش  تاحنصورت   8

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : يوسف  املديز  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  املديز  السيد 
 19 حجموعة  الياسمين  حدائق 
تاحنصورت   11 الشقة   13 املدخل 

حراكش 41111 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :
عنوانه)ا(  يوسف  املديز  السيد 
 19 حجموعة  الياسمين  حدائق 
تاحنصورت   11 الشقة   13 املدخل 

حراكش 41111 حراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2122 تمت رقم 8138.
926I

PUSH CENTER

 OTACON GLOBAL
SERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
 OTACON GLOBAL SERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجتماعي شارع احيل 
زوال زنقة ريتيل ال0ابق 11 الشقة 

رقم 29 الدار البيضاء الدار البيضاء 
21111 الدار البيضاء املغرب.
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تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

425467

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�ضى   

تم تغيير   2122 يونيو   22 املؤرخ في 

 OTACON« حن  الشركة  تسمية 

 SEVEN« إلى « GLOBAL SERVICES

. » FOX IT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 832214.

927I

comptoir expertise du maroc

ITALPRINT 3F & P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE

 N°1 APPARTEMENT N°

 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

ITALPRINT 3F & P شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي املحل 

التجاري املتواجد بال0ابق السفلي 

حي غيثة رقم 45 بوزنيقة - 13111 

بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7683

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ITALPRINT 3F & P

ح0بعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واشغال اخرى.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السفلي  بال0ابق  املتواجد  التجاري 

 13111  - بوزنيقة   45 حي غيثة رقم 

بوزنيقة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

251 حصة   : السيد حكرن حممد 

بقيمة 111 درهم للحصة .

السيد حكرن اشرف : 251 حصة 

بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   251  : حراد  السيد حكرن 

بقيمة 111 درهم للحصة .

حصة   251  : احين  السيد حكرن 

بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حممد  حكرن  السيد 

 13111 بوزنيقة   45 رقم  غيثة  حي 

بوزنيقة املغرب.

عنوانه)ا(  اشرف  حكرن  السيد 

بيزانسيو  كاحبي   51113 اي0اليا 

اي0اليا.

رقم  السيد حكرن حراد عنوانه)ا( 

 13111 بوزنيقة  غيتة  تجزئة   45

بوزنيقة املغرب.

عنوانه)ا(  احين  حكرن  السيد 

بيزانسيو  كاحبي   51113 اي0اليا 

اي0اليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  حممد  حكرن  السيد 

 13111 بوزنيقة   45 رقم  غيثة  حي 

بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

يوليو 2122 تمت رقم 383.

928I

CHM consulting strategy

 SOCIÉTÉ DE
 DÉVELOPPEMENT

 AGRICOLE BOULOUMOUR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CHM consulting strategy
حجموعة ب رقم 174 شارع 

السعديين ، 51121، حكناس املغرب
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

 AGRICOLE BOULOUMOUR
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجتماعي تعاونية 
عين حعروف بلدية آيت بورزوين - 

51111 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56759
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 حاي   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
 AGRICOLE BOULOUMOUR

.SARL
غرض الشركة بإيجاز : الهدف :

تربية املاشية ودواجن   - الزراعة 
زراعية  أغذية   - زراعة   - حشتل   -
 - توريد   - تعبئة   - صناعة زراعية   -
وتصدير  استيراد   - تعبئة   - تجهيز 
استغالل   - أعمال حتنوعة   - تجارة   -
األرا�ضي الزراعية عن طريق تأجيرها 
واملشاركة في   ، أو شرائها أو إيجارها 
جميع املناقصات العاحة أو الخاصة 

بشكل عا2.
والتفاوض  وتصدير  استيراد 
لألنش0ة  الالزحة  املواد  جميع  على 
حمتلكات  تملك  بالشركة.  املتعلقة 

البناء  شركات  جميع  في  أو حصص 

واألشغال العاحة والهندسة املدنية.

أن  املحتمل  حن  أعم،  وبشكل 

أو  التجارية  العمليات  جميع  تؤدي 

الصناعية أو األوراق املالية أو املالية 

املتعلقة بشكل حباشر أو غير حباشر أو 

جزئًيا أو كلًيا بأي حن األشياء املحددة 

أعاله إلى ت0وير كاحل للشركة.

تعاونية   : املقر االجتماعي  عنوان 

 - بورزوين  آيت  بلدية  حعروف  عين 

51111 الحاجب املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 611  : بولوحور  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 61.111 درهم للحصة .

السيد جواد بولوحور : 211 حصة 

بقيمة 21.111 درهم للحصة .

211 حصة   : السيد علي بولوحور 

بقيمة 21.111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بولوحور  جواد  السيد 

آيت  بلدية  حعروف  عين  تعاونية 

بورزوين 51111 الحاجب املغرب.

عنوانه)ا(  بولوحور  علي  السيد 

آيت  بلدية  حعروف  عين  تعاونية 

بورزوين 51111 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيد لحسن بولوحور عنوانه)ا( 

آيت  بلدية  حعروف  عين  تعاونية 

بورزوين 51111 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2122 تمت رقم 2711.

929I
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 fiduciaire tangeroise d’expertise comptable

sarl

B.S.I ANNAZAHA SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire tangeroise d’expertise
comptable sarl

 21RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI ETAGE N°3 APPT
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 B.S.I ANNAZAHA SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجتماعي 12 شارع 
خالد بن الوليد طابق3 رقم 8 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129363

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   17
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 
 B.S.I  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANNAZAHA SARL AU
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكالة عقارية
أعمال وتجارة حتنوعة.

12 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
خالد بن الوليد طابق3 رقم 8 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :
 1.111  : فاطمة  عبا�ضي  السيدة 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

السيدة عبا�ضي فاطمة عنوانه)ا( 

ط  ب  عمارة  هيل  اطلنتيك  اقاحة 

طنجة   91111 طنجة   46 رقك   4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

السيدة عبا�ضي فاطمة عنوانه)ا( 

 4 اقاحة اطلنتيك هيل عمارة ب ط 

رقك 46 طنجة 91111 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   27 بتاريخ  ب0نجة  التجارية 

2122 تمت رقم 256177.

931I

SOCIETE K2H 

STE K2H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE K2H

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

STE K2H شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجتماعي 211شارع 

الزرقوطوني - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.189153

بمقت�ضى الجمع العا2 اإلستثنائي 

تمت   2122 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسن شريف  )ة(  تفويت السيد 

حن  اجتماعية  حصة   8.228 كتاني 

أصل 8.228 حصة لفائدة السيد )ة( 

يونيو   11 حممد أحين ك0وع بتاريخ 

.2122

تفويت السيد )ة( يوسف شريف 

حن  اجتماعية  حصة   1.988 كتاني 

أصل 1.988 حصة لفائدة السيد )ة( 

فؤاد ملنور بتاريخ 11 يونيو 2122.

شريف  ملياء  )ة(  السيد  تفويت 
حن  اجتماعية  حصة   994 كتاني 
)ة(  حصة لفائدة السيد   994 أصل 

فؤاد ملنور بتاريخ 11 يونيو 2122.
كسوس  رجاء  )ة(  السيد  تفويت 
711 حصة اجتماعية حن أصل 711 
فؤاد ملنور  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 11 يونيو 2122.
بنلمليح  نور  )ة(  السيد  تفويت 
281 حصة اجتماعية حن أصل 281 
فؤاد ملنور  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 11 يونيو 2122.
بنلمليح  ندى  )ة(  السيد  تفويت 
281 حصة اجتماعية حن أصل 281 
فؤاد ملنور  )ة(  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 11 يونيو 2122.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليو 2122 تمت رقم 25485.
931I

NJ BUSINESS

 STE INTRO NEGOCE SARL
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
حكاتب حرينا حكتب رقم 19 ال0ابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدينة الجديدة فاس املغرب، 

31111، فاس املغرب
 STE INTRO NEGOCE SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجتماعي حكاتب 

حارينا ال0ابق 3 حكتب 19 شارع عبد 
الكريم بنجلون املدينة الجديدة - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73337

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يوليو   11
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند  حتبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTRO NEGOCE SARL AU

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - التجارة   - املختلفة  واالشغال 

املعلوحيات .

حكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حارينا ال0ابق 3 حكتب 19 شارع عبد 

 - الجديدة  املدينة  بنجلون  الكريم 

31111 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111  : حبلغ رأسمال الشركة 

درهم، حقسم كالتالي :

 1.111  : كتاحي  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 111 درهم للحصة . 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كتاحي  سفيان  السيد 

 11 اقاحة القدس بلوك   5 شقة   15

فاس   31111 الفا�ضي  حممد  شارع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وحواطن حسيري الشركة :

عنوانه)ا(  كتاحي  سفيان  السيد 

 11 اقاحة القدس بلوك   5 شقة   15

فاس   31111 الفا�ضي  حممد  شارع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تمت رقم 3915.

932I
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املحكمة التجارية بمراكش
حكتب صعوبات املقاولة

فتح حس0رة التسوية القضائية في 
حواجهة شركة أوطو حوطو حيلتي 

 AUTO MOTO MULTI سيرفيس
SEVICE في شخص 2.ق

حلف رقم 2122/8312/115

إشعار

بمقت�ضى الحكم رقم 2122/132 

 2122 يوليو   19 بتاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعوبات  حلف  في 

املحكمة  قضت   2122/8312/115

التجارية بمراكش :

بفتح حس0رة التسوية القضائية 

في حواجهة شركة أوطو حوطو حيلتي 

 AUTO MOTO MULTI سيرفيس 

املسجلة  2.ق  شخص  في   SEVICE

املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

التجارية بمراكش تمت رقم 56883.

وتمديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.

الرحيم  عبد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا حنتدبا، والسيد عبد 

العاطي االزهري نائب له.

سنديكا  احزيل  حممد  والسيد 

تصوحعت   11 ص.ب   : والكائن 

ورزازات.

الدائنين  حن  فامل0لوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة حوقعة تتضمن 

امل0لوبة حرفقة بالوثائق وذلك داخل 

أجل شهرين )1( حن تاريخ نشر هذا 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  االشعار 

 721  ،719  ،584 املواد  ملقتضيات 

حن حدونة التجارة.

بشهرين  األجل  هذا  يمدد   )1(

خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغربية.
رئيس حصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش
حكتب صعوبات املقاولة

فتح حس0رة التصفية القضائية في 
حواجهة شركة 251 كرا2 سارل في 

GRAMMES 251 شخص 2.ق
حلف رقم 2122/8316/58

إشعار
بمقت�ضى الحكم رقم 2122/131 
 2122 يوليو   19 بتاريخ  الصادر 
رقم  املقاولة  صعوبات  حلف  في 
املحكمة  قضت   2122/8316/58

التجارية بمراكش :
بفتح حس0رة التصفية القضائية 
كرا2 سارل   251 حواجهة شركة  في 
2.ق  شخص  في   GRAMMES  251
لدى  التجاري  بالسجل  املسجلة 
املحكمة التجارية بمراكش تمت رقم 

.82863
وتمديد تاريخ التوقف عن الدفع 
بموجب  سابقا  املحددة  املدة  في 
حس0رة  بفتح  القا�ضي  الحكم 

التسوية القضائية.
العاطي  عبد  السيد  وعينت 
االزهري قاضيا حنتدبا، والسيد عبد 

الرحيم اسميح نائب له.
سنديكا  كرا2  سعيد  والسيد 
- حركب  االحباس  بمجمع   : والكائن 
كنوز - عمارة ا املكتب رقم 6 شارع 

عالل الفا�ضي حراكش.
الدائنين  حن  فامل0لوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة حوقعة تتضمن 
امل0لوبة حرفقة بالوثائق وذلك داخل 
أجل شهرين )1( حن تاريخ نشر هذا 
طبقا  الرسمية  بالجريدة  االشعار 
 721  ،719  ،584 املواد  ملقتضيات 

حن حدونة التجارة.
بشهرين  األجل  هذا  يمدد   )1(
خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغربية.
رئيس حصلحة كتابة الضبط

164

املحكمة التجارية بمراكش

حكتب صعوبات املقاولة

فتح حس0رة التسوية القضائية 
في حواجهة شركة حنار كونكاسور 
MANAR CONCASSEUR في 

شخص 2.ق
حلف رقم 2122/8312/114

إشعار

بمقت�ضى الحكم رقم 2122/129 

 2122 يوليو   19 بتاريخ  الصادر 

رقم  املقاولة  صعوبات  حلف  في 

املحكمة  قضت   2122/8312/114

التجارية بمراكش :

بفتح حس0رة التسوية القضائية 
كونكاسور  حنار  شركة  حواجهة  في 

 MANAR CONCASSEUR SEVICE

بالسجل  املسجلة  2.ق  شخص  في 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بمراكش تمت رقم 65587.

وتمديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.

الرحيم  عبد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا حنتدبا، والسيد عبد 

العاطي االزهري نائب له.

سنديكا  يوس  حسن  والسيد 

سعيد  حوالي  عمارة   22  : والكائن 

ال0ابق األول رقم 6 شارع حوالي عبد 

هللا بجوار كهرباء الفتح حراكش.

الدائنين  حن  فامل0لوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة حوقعة تتضمن 

امل0لوبة حرفقة بالوثائق وذلك داخل 

أجل شهرين )1( حن تاريخ نشر هذا 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  االشعار 

 721  ،719  ،584 املواد  ملقتضيات 

حن حدونة التجارة.

بشهرين  األجل  هذا  يمدد   )1(

خارج  القاطنين  للدائنين  بالنسبة 

اململكة املغربية.
رئيس حصلحة كتابة الضبط

165

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

حلف رقم 2122/79

حساب رقم 4945

في  حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

31 سبتمبر 2119 وحسجلين بمراكش 

باع السيد   2119 18 ديسمبر  بتاريخ 

الحاحل لب0اقة  ح�ضي خالد حممد، 

 EE11637 رقم  الوطنية  التعريف 

الساكن برقم 8 طريق الكندافي رياض 

لفائدة  حراكش  القديم،  الزيتون 

السيد حجاطي عبد الرحيم، الحاحل 

 EE357552 رقم  التعريف  لب0اقة 
الساكن الش0ر 8 رقم 128 حرف د، 

حراكش.

الكائن  التجاري  األصل  جميع 

قسارية اتفاق باب اكناو،   49 برقم 

بجميع  الحالقة  ملهنة  املعد  حراكش 

واملسجل  واملعنوية  املادية  عناصره 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

حقابل   115271 بمراكش تمت رقم 

حبلغ 211.111 درهما.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدحوا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ حن تاريخ 

اليو2  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخاحس عشر )15( حن نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

98 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

حلف رقم 2122/78

حساب رقم 4928

في  حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

بمراكش  وحسجل   2122 يونيو   17

رقم  سجل   2122 يونيو   18 بتاريخ 

.2122114813311171

 II. - إعالنات قضائية
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 قد2 السيد رحضاني عبد الرحمان، 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
رقم D111991 جميع األصل التجاري 
الشتوي  احزوغ  دوار   : ب  الكائن 

واملعد  حراكش  احيزحيز،  تكركوست 

ملقاول اإلنشاءات الفوالدية واملسجل 

 91482 بالسجل التجاري تمت رقم 

بجميع عناصره املادية واملعنوية بمبلغ 

شركة  في  حصة  درهما   5.177.111

MECOSO شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد.

فعلى دائني املقد2 املذكور أعاله 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدحوا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ حن تاريخ 

اليو2  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخاحس عشر )15( حن نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

99 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

حلف رقم : 76/2122

حساب رقم : 4911

في  حؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�ضى 

 2122 يونيو  و17   2122 يونيو   15

بمراكش وحسجل بمراكش بتاريخ 21 

سها2  السيدة  باعت   ،2122 يونيو 

التعريف  لب0اقة  الحاحلة  بوسيف 

 ،  Y215916 التعريف الوطنية رقم 

الساكنة بشارع الكاكي رقم 21 اقاحة 

ضيف هللا ال0ابق الثالث شقة رقم 

16 حي الرياض الرباط لفائدة السيدة 

الحاحلة  بوراس  احممدى  أحال2 

رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 
، جميع االصل التجاري   IA155167

 9 املحاحيد   587 بمراكش  الكائن 

الصيدلية  نشاط  ملمارسة  واملعد 

رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 

املادية  عناصره  بجميع   116741

واملعنوية بمبلغ 611.111 درهم.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدحوا  ان 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل اجل يبتدئ حن تاريخ 

نشر االعالن االول وينتهي في اليو2 15 

حن النشرة االعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

46 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

حلف رقم : 77/2122

حساب رقم : 4912

بمقت�ضى عقد حوثق أحا2 يوسف 

يو2  بمراكش،  حوثق  بوجيدة  ابن 

شركة  باعت   ،2122 يونيو   23

حسؤولية  ذات  شركة   ،  FD2M

حسجلة  وحيد،  بشريك  حمدودة 

بالسجل التجاري بمراكش تمت رقم 

حراكش  االجتماعي  حقرها   ،24713
عبد  سيدي  ويماح  درب   ،19 رقم 

طرف  حن  حمثلة   ، املدينة  العزيز، 

 MICHELLE ANDREE السيدة 

الحاحلة لجواز السفر رقم   ،ROCHE

الساكنة بمراكش رقم   21AI76691

19، درب ويماح سيدي عبد العزيز، 

LICIA، شركة  املدينة، لفائدة شركة 

املسجلة  حمدودة،  حسؤولية  ذات 

 ،125995 رقم  التجاري  بالسجل 
زنيت بزنس  الكائن حقرها بمراكش، 

بوكار،  تجزئة  حسلم،  شارع  حركز، 

دكالة  باب   ،14 شقة   ،3 ال0ابق 

 GUIDO السيد  طرف  حن  حمثلة 

قم  سفر  لجواز  الحاحل   ،BONI
كل االصل التجاري   ،  YA5554434

 RIAD TA’ACHCHQA املسمى 

واملعنوية. املادية  عناصره  بجميع 

درب   19 رقم  بمراكش  الكائن 

املدينة  العزيز  عبد  سيدي  ويماح 

املعد الستغالل حنزل للضيافة، وهو 

بمراكش  التجاري  بالسجل  حسجل 

تمت رقم 24713 بالسجل التمليلي، 

وذلك بتمن قدره 311.111 درهما.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدحوا  ان 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل اجل يبتدئ حن تاريخ 

نشر االعالن االول وينتهي في اليو2 15 

حن النشرة االعالن الثاني.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

47 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

حلف رقم : 43/2122

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بمراكش  حسجل   ،2121 ابريل   27

رقم  تمت   ،2121 حاي  بتاريخ 

.33687/2121

بادير،  دليلة  السيدة  قدحت 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 

باقاحة  الساكنة   ،A787758 رقم 

العزوزية   24 رقم  السبيل  جنان 

حراكش.

حجموع االصل التجاري الكائن ب 

8 عملية باب فتوح العزوزية حراكش. 

املقيد  صيدلية  عن  عبارة  وهو 

تمت  بمراكش  التجاري  بالسجل 

115524 حن السجل االيضاحي  رقم 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

بتمن 5.331.111 درهم.

 ،PHARMACIE BADIR للشركة 

درهم   5.331.111 قدره  راسمالها 

املمثلة حن طرف السيدة دليلة بادير.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدحوا  ان 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل اجل يبتدئ حن تاريخ 

نشر االعالن االول وينتهي في اليو2 15 

حن النشرة االعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

حلف رقم : 2122/75

حساب : 4881

حؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 

احر  تمت  واملسجل   2122 حاي   16

 2122/31733 رقم  باالستخالص 

حالكة،  ال0وباني  السيدة  باعت 

رقم  الوطنية  لب0اقة  الحاحلة 

ازيكي  بدوار  الساكنة   ،E379659
درب حوالي عياد، رقم 187، حراكش، 

حجموع األصل التجاري الكائن بدوار 

 1855 رقم  عياد  حوالي  درب  ازيكي 

لبيع  حمل  عن  عبارة  وهو  حراكش، 

واملقيد  بالقسيط  الغذائية  املواد 

تمت  بمراكش  التجاري  بالسجل 
التمليلي  حن السجل   135772 رقم 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

للسيد  درهم   31.111 قدره  بتمن 

للب0اقة  الحاحل  العيدي،  املهدي 

.EE662969 الوطنية رقم
فعلى دائني البائع املتنازل املذكور 

إلى  بتعرضاتهم  يتقدحوا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

حن تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

حن نشر   )15( اليو2 الخاحس عشر 

اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

49 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
حلف رقم : 2122/8311/3

إشعار بإسقاط األهلية التجارية

بمقت�ضى الحكم الصادر بتاريخ 13 

يوليو 2122 تمت رقم 2122/178 في 

رقم  التجارية  األهلية  إسقاط  حلف 

السيد  حواجهة  في   2122/8311/3

أهال  شركة  حسير  بوش0اط  هشا2 

بريستيج سجلها التجاري رقم 17485 

بوجدة  التجارية  املحكمة  قضت 

بإسقاط األهلية التجارية عن السيد 

لب0اقة  الحاحل  بوش0اط،  هشا2 
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 F225829 رقم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة خمس سنوات حع سريان 

هذا السقوط حن تاريخ الن0ق بهذا 

الحكم املوافق ل 13 يوليو 2122.
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

92

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار حستخرج عقد بيع حقوق 

حشاعة في أصل تجاري

حلف رقم : 2122/23

حساب رقم : 2878
تجاري  أصل  بيع  عقد  بمقت�ضى 

حرره العدالن إيمان قن0ري وأحمد 

لإلشهاد  املنتصبان  العدالن  عزيزي 

االستئناف  حمكمة  نفوذ  بدائرة 

 ،2122 حارس   18 بتاريخ  بوجدة 

حسجل بوجدة بنفس التاريخ، وعقد 

إصالحي حرره نفس العدلين بتاريخ 

13 حاي 2122 حسجل بوجدة بتاريخ 

فاتح يوليو 2122 باع السيد :

بوجدة،  الساكن  بوخة،  حسن 

زنقة حبيب بن  التجزئة العسكرية، 

السيدة  عن  نيابة   ،11 رقم  سالم 

فاطمة بوخة.

للسيدة :

الساكنة  بوحسن،  سليمة 

زنقة  العسكرية،  التجزئة  بوجدة، 

حبيب ابن سالم، رقم 11.

جميع حقوقها املشاعة في األصل 

 ،111 رقم  بوجدة،  الكائن  التجاري 

نشاط  فيه  املزاول  أحفير،  شارع 

حقهى، املقيد بالسجل التجاري تمت 

قدره  بمبلغ  تمليلي،   63231 رقم 

61.111 درهم.

املحكمة  أحا2  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 

املوالية  يوحا   )15( عشر  خمسة 

للنشرة الثانية ت0بيقا للمادة 84 حن 

حدونة التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

93 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار حستخرج عقد بيع حقوق 

حشاعة في أصل تجاري

حلف رقم : 2122/24

حساب رقم : 2877

بمقت�ضى عقد بيع حرره العدالن 

حشيور  هللا  وعبد  عجرود  سعيد 

العدالن املنتصبان لإلشهاد باملحكمة 

17 ديسمبر  االبتدائية بوجدة بتاريخ 

2118، حسجل بوجدة بتاريخ 7 يناير 

حرره  استدراكي  وإشهاد   ،2119

 2122 حاي   31 نفس العدلين بتاريخ 

حسجل بوجدة بتاريخ 4 يوليو 2122 

باع السيد :

بوجدة،  الساكن  بوخة،  حسن 

زنقة حبيب بن  التجزئة العسكرية، 

سالم رقم 11، نيابة عن :

1 - السيدة عزيزة بوخة ؛

2 - السيدة أحينة الزاوش ؛

3 - السيد حراد بوخة ؛

4 - السيدة خديجة بوخة ؛

5 - السيدة ليلى بوخة ؛

6 - السيد يوسف بوخة ؛

7 - السيدة ل0يفة بوخة ؛

8 - السيدة سميرة بوخة.

للسيدة سليمة بوحسن، الساكنة 

بوجدة، 36 شارع عالل بن عبد هللا.

جميع واجب حوكليه  في الشياع، 

في األصل  112ج(  ج حن   71( وقدره 

 ،111 رقم  بوجدة،  الكائن  التجاري 

حقهى،  على  املشتمل  أحفير،  شارع 

تمت  التجاري  بالسجل  املقيد 

قدره  بمبلغ  تمليلي،   63231 رقم 

461.111 درهم.

املحكمة  أحا2  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 

املوالية  يوحا   )15( عشر  خمسة 

للنشرة الثانية ت0بيقا للمادة 84 حن 

حدونة التجارة.

النشرة األولى
رئيس حصلحة كتابة الضبط

94 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شركة عبد السال2 الغواطي

نشر الحكم القا�ضي بفتح حس0رة 
التصفية القضائية

يعلن رئيس حصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بفاس أنه :

صدر   2122 يوليو   6 بتاريخ 
بفاس  التجارية  املحكمة  عن  حكم 
امللف  في   2122/23 رقم  تمت 
بفتح  ق�ضى   2122/8316/16 رقم 
حس0رة التصفية القضائية في حق 
شركة الغواطي عبد السال2 واملسجلة 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
بفاس تمت رقم 36215 حع حا يترتب 
وبتعيين  قانونية،  آثار  حن  ذلك  عن 
قاضيا  بولعيون  حمسن  األستاذ 
بنعدو  القادر  عبد  واألستاذ  حنتدبا 
على السيد ادريس  نائبا له واإلبقاء 
وبقيا2  املس0رة  في  سنديكا  برني 
كتابة الضبط باإلجراءات املنصوص 
عليها في املادة 584 حن حدونة التجارة 
املعجل  بالنفاذ  الحكم  وشمول 

وبجعل الصوائر احتيازية.
عن رئيس كتابة الضبط

95

املحكمة التجارية بالرباط
حكتب صعوبات املقاولة

التصفية القضائية لشركة حوروكو 
بيناتس

حلف رقم 2121/8313/42
إشعار

عن  الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 
7 يوليو 2122 في امللف التجاري رقم 

42/8313/2121 الحكم 55.
التجارية  املحكمة  قضت 
بالرباط بفسخ حخ0ط االستمرارية 
بيناتس  حوروكو  لشركة  املحصور 
وتقرير تصفيتها قضائيا ذات السجل 
الكائن حقرها   ،27767 التجاري رقم 
113 الحي الصناعي  االجتماعي الرقم 

سكنية القني0رة.
السعدي جميلة  السيدة  وعينت 

قاضيا حنتدبا.

والكائن  وعين علي والل سنديكا 

 6 رقم  شقة   4 ب  البستان  إقاحة 

تاريخ  وباعتبار  الرباط  النهضة  حي 

التوقف عن الدفع هو التاريخ املحدد 

حس0رة  بفتح  القا�ضي  الحكم  في 

بتاريخ  الصادر  القضائية   التسوية 

27 يونيو 2113.

الدائنين  حن  فامل0لوب  وعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة حوقعة تتضمن 

امل0لوبة حرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  حن  ابتداء  شهرين  أجل 

حع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

املغربية طبقا للمواد 584، و721 حن 

حدونة التجارة.
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

97

املحكمة التجارية بالرباط

استدراك خ0إ وقع بالجريدة 

الرسمية

عددين رقم 5716 ورقم 5718 

بتاريخ 18 حاي 2122 والثاني بتاريخ 

فاتح يونيو 2122

حلف رقم : 2122/33

حساب رقم : 5141

إلى  يوسف  بونجوع  حن   : بدال 

بونجوع احين.

بونجوع يوسف إلى شركة   : يقرأ 

الحياة ال0يبة حسيرها بونجوع احين.

والباقي بدون تغيير.
رئيس حصلحة السجل التجاري

124

املحكمة التجارية بالرباط

حلف رقم : 2122/62

حساب رقم : 5469

ال0رف األول :

حريم بنعمر، رقم ب0اقة التعريف 

حغربية   A338423  : الوطنية 

الجنسية.
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ال0رف الثاني :

حسيرها   SAYDALIATI شركة 

ب0اقة  رقم  جبال،  اية  القانوني 

.A396137 : التعريف الوطنية

األصل التجاري : صيدلية.

حكرر شارع   72 الرباط   : العنوان 

شالة الرباط.

رقم السجل التجاري : 91126.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس حصلحة السجل التجاري

123 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

قسم صعوبات املقاولة

التسوية القضائية أو التصفية 

القضائية

الرحمان  عبد  السنديك  اسم 

الديون  قائمة  بإيداع  بيان  االحالي، 

املادتين 698/ 699 حن حدونة التجارة.

شركة  دائني  علم  في  ليكن 

الكائن حقرها االجتماعي  بنج0كس، 

الحي الصناعي، تجزئة رقم 5، برشيد.

قد  تمقيقها  تم  التي  الديون  أن 

وضعت قائمتها بكتابة الضبط لدى 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

حكتب صعوبة املقاولة.

ويمكن لكل شخص االطالع عليها 

بكتابة الضبط وتقديم حا لديه حن 

شكاوى للقا�ضي املنتدب داخل أجل 

البيان  هذا  نشر  تاريخ  حن  يوحا   15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس كتابة الضبط

157

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

حكتب صعوبات املقاولة

بيان

نشر أحر بالتوزيع

ت0بيقا ملقتضيات املادة 668 حن 

حدونة التجارة

السنديك عبد الرحمان االحالي.

ليكن في علم دائني الشركة حغرب 

تركيب، أنه صدر أحر حشروع التوزيع 
 2122 يونيو   28 بتاريخ   1137 رقم 

بامللف رقم 2122/8314/963 حودع 

بكتابة الضبط وبأن حن حق األطراف 

أجل  داخل  باالستئناف  ال0عن 

خمسة عشر )15( يوحا حن تاريخ نشر 

هذا البيان بالجريدة الرسمية طبقا 

للمادة 668 حن حدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

158

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

حلف رقم 131712

حساب رقم 21199

فوت كل حن السادة :

السيد الهاشمي حفيض، الحاحل 

لب0اقة التعريف الوطنية B121976 ؛

حفيض،  الرحمان  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

B692893 ؛

الحاحل  حفيض،  علي  السيد 

لب0اقة التعريف الوطنية BK28854 ؛

حفيض،  السال2  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

BK239166 ؛

الحاحلة  حفيض،  نادية  السيدة 

لب0اقة التعريف الوطنية BK128974 ؛

الحاحلة  السيدة خدوج حفيض، 

لب0اقة التعريف الوطنية BK28717 ؛

الحاحل  توحليلت،  طارق  السيد 

لب0اقة التعريف الوطنية BK163911 ؛

الحاحل  توحليلت،  هشا2  السيد 

لب0اقة التعريف الوطنية BK197358 ؛

الحاحل  توحليلت،  زكرياء  السيد 

.BK241116 لب0اقة التعريف الوطنية

لفائدة :
الحاحل  الرضواني،  عمر  السيد 
.WB66541 لب0اقة التعريف الوطنية
حعد  التجاري  األصل  حجموع 
لبيع املواد الغذائية املتواجد بالدار 
البيضاء حي بوجدور 35 زنقة واد زيز 

والغير املسجل بالسجل التجاري.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
حكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوحا   )15( أجل خمسة عشر  داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

100 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدحة

حلف رقم 131714
حساب رقم 21242

الحاحل  البعتماني،  عبد  السيد 
 B353535 رقم  الوطنية  للب0اقة 
ال0بيعي  للشخص  حمثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجل 
البيضاء تمت رقم 121774 وبصفته 
طور  في  لشركة  الوحيد  املسير 

التكوين، خصائصها كالتالي :
تم تصريح على حا يلي :

تم القيا2 بتقدحة طبيعية لشركة 
شركة ذات   SODISGAZ SARL AU
واحد،  بشريك  حمدودة  حسؤولية 
حقرها االجتماعي ب 38 زنقة ال0بري، 

املعاريف، الدار البيضاء.
تم حساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصو2 
ال0بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.
حن  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كاحل  التقدحة  هذه 
حن  ابتداء  تقدحته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  األصل  الشركة 
ال0بري،  زنقة   38 البيضاءب  بالدار 

واملسجل  البيضاء  الدار  املعاريف، 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تمت رقم 121774.

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 

حكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

101 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

عقد تقدحة

حلف رقم 131716

حساب رقم 21241

الحاحل  بنمدية،  حممد  السيد 

 BK211126 رقم  الوطنية  للب0اقة 

ال0بيعي  للشخص  حمثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  وحسجل 

البيضاء تمت رقم 371412 وبصفته 

حسير وحيد لشركة في طور التكوين، 

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على حا يلي :

تم القيا2 بتقدحة طبيعية لشركة 

 DINAMICPHARMA SARL AU

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي  حقرها  واحد،  بشريك 

إقاحة  شارع عبد القادر الصحراوي، 
البيضاء 2 عمارة 1 رقم 1.

تم حساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصو2 

ال0بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.

حن  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كاحل  التقدحة  هذه 

حن  ابتداء  تقدحته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

القادر  عبد  شارع  البيضاء  بالدار 

 الصحراوي، إقاحة البيضاء 2 عمارة 1 
التجاري  بالسجل  واملسجل   1 رقم 

بالدار البيضاء تمت رقم 371412.
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وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 
حكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

102 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 131711
حساب رقم : 21328

عقد تقدحة
الحاحل  لحلو  عادل   : السيد 
 BJ129864 رقم  الوطنية  للب0اقة 
ال0بيعي  للشخص  حمثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  وحسجل 
البيضاء تمت رقم 278831 وبصفته 
حسير وحيد لشركة في طور التكوين 

خصائصها كالتالي :
تم التصريح على حا يلي :

طبيعية  بتقدحة  القيا2  تم 
 PHARMACIE TESSEMA بالشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
حقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 
 CITE DJEMAA, JAMILA : االجتماعي
6 AVENUE JOULANE N°168-

.171
الشركة  في  املساهمة  تمت 
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول 
للشخص  التجاري  األصل  وخصو2 
حالكة  الشركة  وتصبح  ال0بيعي 
حن يو2  للعناصر املساهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاري.
املستفيدة  للشركة  سيكون 
امللكية  كاحل  التقدحة  هده  حن 
تقدحته  الحال  التجاري  لألصل 
العقد  هذا  توقيع  حن  ابتداء 
ابتداء  االنتفاع  أيضا  لها  وسيكون 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  تاريخ  حن 
الكائن  التجاري  األصل   الشركة، 
 CITE DJEMAA, البيضاء،  بالدار 
 JAMILA 6 AVENUE JOULANE

.N°168-171
التجاري  بالسجل  واملسجل 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

تمت عدد : 278831.

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 

التجاري  السجل  حكتب  التجارية 

يوحا   15 أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

حلف رقم : 131712

حساب رقم : 21333

تفويت أصل تجاري
 GROUPE« الشركة  فوتت 

 SCOLAIRE PONTS DE L’AVENIR

التي يمثلها السيد عبد   «SARL AU

لب0اقة  الحاحل  فياللي  الل0يف 

 B22215 رقم  الوطنية  التعريف 

لفائدة :

بنجلون،  را�ضي  حريم  السيدة 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 

شركة  تمثل  التي   BE49741 رقم 

 GROUPE SCOLAIRE HENRI»

.»ROUSSEAU PRIVE

املتكون  التجاري  األصل  تفويت 

البيضاء  بالدار  الكائنة  حدرسة  حن 

حي  الليمون  حي   47 ه  ه  طريق   -

عين الشق يمتوي   21211 الحسني 

على جميع املكونات األصل التجاري 

حن زبائن وحق الكراء وأجهزة العمل.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 156599.

التعرضات  فان  وبذلك 

باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 

التجاري  السجل  حكتب  التجارية 

خمسة  أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوحا  عشر 

والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

104 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 131714
حساب رقم : 21412

بيع أصل تجاري
اسحاحد  سليمة  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 

رقم S179296 لفائدة :
الحاحلة  زحراني،  غزالن  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 
بوليا2  العيد  والسيد   S455613
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.BK319465 رقم
املعد  التجاري  األصل  حجموع 
 - البيضاء  بالدار  املتواجد  مل0عم 
بوسيجور زنقة حيموزا إقاحة ريفيرا 
التجاري  بالسجل  واملسجل   1 رقم 

رقم 321881.
التعرضات  فان  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري  السجل  حكتب  التجارية 
خمسة  أجل  داخل  بالدارالبيضاء 
األولى  للنشرة  املوالي  يوحا  عشر 

والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

105 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 131716
حساب رقم : 21432

عقد تقدحة
الحاحل  اضراب،  علي  السيد 
 B117154 رقم  الوطنية  للب0اقة 
ال0بيعي  للشخص  حمثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  وحسجل 
البيضاء تمت رقم 169798 وبصفته 
حسير وحيد لشركة في طور التكوين 

خصائصها كالتالي :
تم التصريح على حا يلي :

تم القيا2 بتقدحة طبيعية لشركة 
 FELLAH AL MOUSTAKBAL SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 : االجتماعي  حقرها  واحد،  بشريك 
125، شارع عبد هللا بن ياسين بالدار 

البيضاء.

الشركة  في  املساهمة  تمت 

املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول 

للشخص  التجاري  األصل  وخصو2 

حالكة  الشركة  وتصبح  ال0بيعي 

حن يو2  للعناصر املساهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاري.

املستفيدة  للشركة  سيكون 

امللكية  كاحل  التقدحة  هده  حن 

تقدحته  الحال  التجاري  لألصل 

العقد  هذا  توقيع  حن  ابتداء 

ابتداء  االنتفاع  أيضا  لها  وسيكون 

لهذه  النهائي  اإلنشاء  تاريخ  حن 

الكائن  التجاري  األصل   الشركة، 

بالدار البيضاء، 125، شارع عبد هللا 

بن ياسين بالدار البيضاء.

التجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

تمت عدد : 169798.

تسجل  التعرضات  فان  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السجل  حكتب 

البيضاء.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

106 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

حلف رقم : 131718

حساب رقم : 21442

تفويت أصل تجاري
الدحنهري  جواد  السيد  فوت 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

رقم B13825 لفائدة :

 SOCIETE SPECTACLES ET

 ATTRACTIONS GRILL ROOM

.»BECASSINE S.A

تفويت األصل التجاري حعد ملقهى 

حانة  ليلي  وحلهى  ملقهى  حستعمل 

كاباري كائنة بالدار البيضاء - 3 زنقة 

شريف احزيان سابقا زنقة برانلي.

واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 239166.
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تسجل التعرضات  فان   وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
حكتب السجل التجاري بالدارالبيضاء 
داخل أجل خمسة عشر يوحا املوالي 

للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

107 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 131721
حساب رقم : 21471
تفويت أصل تجاري

كريم  حممد  بنونة  السيد  فوت 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
السيد   : لفائدة   BK157615 رقم 
لب0اقة  الحاحل  حسن  اكزال 

 .D649571 التعريف الوطنية رقم
الحاحل  حممد  اكزال  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 

 .D751242
حعد  التجاري  األصل  تفويت 
لبيع األثواب بالجملة الكائن بالدار 
املشروحي  زنقة   27  - البيضاء 

بوشعيب.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تمت رقم 378118.
التعرضات  فان  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري  السجل  حكتب  التجارية 
خمسة  أجل  داخل  بالدارالبيضاء 
األولى  للنشرة  املوالي  يوحا  عشر 

والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

108 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 131722
حساب رقم : 21482

عقد تقدحة
حجري،  السعدية  السيدة 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحلة 
للشخص  حمثلة  بصفتها   BE96541
ال0بيعي وحسجلة بالسجل التجاري 
 415111 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

في  لشركة  وحيدة  حسيرة  وبصفتها 
طور التكوين خصائصها كالتالي :

تم التصريح على حا يلي :
تم القيا2 بتقدحة طبيعية لشركة 
 LA SOCIETE SH BRANDING
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
حقرها  واحد،  بشريك  املحدودة 
 LOT SAKANI BLOC  : االجتماعي 
 I N° 1112 AHL LOGHLAM

.CASABLANCA
الشركة  في  املساهمة  تمت 
املذكورة أعاله بجميع عناصر أصول 
للشخص  التجاري  األصل  وخصو2 
حالكة  الشركة  وتصبح  ال0بيعي 
حن يو2  للعناصر املساهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاري.
املستفيدة  للشركة  سيكون 
امللكية  كاحل  التقدحة  هده  حن 
تقدحته  الحال  التجاري  لألصل 
العقد  هذا  توقيع  حن  ابتداء 
ابتداء  االنتفاع  أيضا  لها  وسيكون 
لهذه  النهائي  اإلنشاء  تاريخ  حن 
الكائن  التجاري  األصل   الشركة، 
 LOT SAKANI البيضاء،  بالدار 
 BLOC I N° 1112 AHL LOGHLAM

.CASABLANCA
التجاري  بالسجل  واملسجل 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

تمت عدد : 415111.
التعرضات  فان  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 
التجاري  السجل  حكتب  التجارية 
يوحا   15 أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

109 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدحة

حلف رقم : 131384
حساب رقم : 16339

شلح،  مل0يري  حممد  السيد 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحل 
للشخص  حمثل  بصفته   C411747
ال0بيعي وحسجل بالسجل التجاري 

 312536 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 
وبصفته حسير وحيد لشركة في طور 

التكوين، خصائصها كالتالي :

تم تصريح على حا يلي :

طبيعية  بتقدحة  القيا2  تم 

 STE PARA TAHRIA SARL لشركة 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة   AU

االجتماعي  حقرها  واحد،  بشريك 

الدار  19-11 أهل الغال2،  حتجر رقم 

البيضاء.

تم حساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصو2 

ال0بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.

حن  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كاحل  التقدحة  هذه 

حن  ابتداء  تقدحته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجاري  األصل  الشركة 

 11-19 رقم  حتجر  البيضاء  بالدار 

الدار البيضاء واملسجل  أهل الغال2، 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تمت رقم 312536.

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 

حكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

151 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

عقد تقدحة

حلف رقم : 131718

حساب رقم : 21275

الحاحل  السيد واعش عقد هللا، 

 G9881 رقم  الوطنية  للب0اقة 

ال0بيعي  للشخص  حمثل  بصفته 

بالدار  التجاري  بالسجل  وحسجل 

البيضاء تمت رقم 298291 وبصفته 

حسير وحيد لشركة في طور التكوين، 

خصائصها كالتالي :

تم تصريح على حا يلي :
تم القيا2 بتقدحة طبيعية لشركة 
 MODERNE L.O PHARMA SARL
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة   AU
بشريك واحد، حقرها االجتماعي 132 

شارع O حي الفالح، الدار البيضاء.
تم حساهمة في الشركة املذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصو2 
ال0بيعي  للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.
حن  املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كاحل  التقدحة  هذه 
حن  ابتداء  تقدحته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 
البيضاء 132 شارع O حي الفالح، الدار 
التجاري  بالسجل  واملسجل  البيضاء 

بالدار البيضاء تمت رقم 298291.
وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 
حكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

152 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدحة

حلف رقم : 131724
حساب رقم : 21542

السيد ايت اغلي ادريس، الحاحل 
 D339581 رقم  الوطنية  للب0اقة 
ال0بيعي  للشخص  حمثل  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  وحسجل 
البيضاء تمت رقم 295722 وبصفته 
حسير وحيد لشركة في طور التكوين، 

خصائصها كالتالي :
تم تصريح على حا يلي :

طبيعية  بتقدحة  القيا2  تم 
 PHARMACIE EL HAY لشركة 
شركة   LA NOUVELLE SARL AU
بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 
 BLOC P االجتماعي  حقرها  واحد، 
 MAGASIN N°6 DAR LAMANE
.HAY MOHAMMADI AIN SEBAA
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تم حساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصو2 

ال0بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.

حن  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كاحل  التقدحة  هذه 

ابتداء  تقدحته  الحال  التجاري 
وسيكون  العقد  هذا  توقيع  حن 

اإلنشاء  ابتداء  االنتفاع  أيضا  لها 
النهائي لهذه الشركة األصل التجاري 

 BLOC P البيضاء  بالدار  الكائن 

 MAGASIN N°6 DAR LAMANE

 HAY MOHAMMADI AIN SEBAA

بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء تمت رقم 295722.

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 

حكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

153 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

عقد تقدحة

حلف رقم : 131726

حساب رقم : 21551

الحاحلة  العماري،  إلها2  السيدة 

 BE724644 رقم  الوطنية  للب0اقة 

ال0بيعي  للشخص  حمثل  بصفتها 

بالدار  التجاري  بالسجل  وحسجلة 

البيضاء تمت رقم 361718 وبصفته 
طور  في  لشركة  وحيدة  حسيرة 

التكوين، خصائصها كالتالي :

تم تصريح على حا يلي :

طبيعية  بتقدحة  القيا2  تم 

 SOCIETE PHARMACIE لشركة 

 EL OMARI A.B.C BOUSKOURA

حسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

حقرها  واحد،  بشريك  حمدودة 

 DOUAR BOUJAADIA االجتماعي 

 LAHOUAMI BOUSKOURA

.CASABLANCA

تم حساهمة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصو2 

ال0بيعي  للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.

حن  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كاحل  التقدحة  هذه 

حن  ابتداء  تقدحته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار 

 DOUAR BOUJAADIA البيضاء 

 LAHOUAMI BOUSKOURA

بالسجل  واملسجل   CASABLANCA

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.361718

وبذلك فالتعرضات تسجل بمكتب 

حكتب  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجاري.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

154 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

حلف رقم : 131728

حساب رقم : 21571

فوت كل حن السادة :

الحاحلة  نظري،  عائشة  السيدة 

لب0اقة التعريف الوطنية NB11146 ؛

السيد عبد الغاني الباعوظ، الحاحل 

لب0اقة التعريف الوطنية AR811391 ؛

الحاحل  الباعوظ،  عزيز  السيد 

لب0اقة التعريف الوطنية BK87618 ؛

الحاحلة  الباعوظ،  زينب  السيدة 

لب0اقة التعريف الوطنية BK116156 ؛

السيد ياسين ابراهيم الباعوظ، 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.AR811311

لفائدة :

السيد بلقاسم الكابوس، الحاحل 

.J82719 لب0اقة التعريف الوطنية

تفويت األصل التجاري عبارة عن 

إقاحة  البيضاء  بالدار  كائن  حقهى 

أبواب أ2 الربيع حلتقى حوالي التهاحي 

بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء تمت رقم 436931.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

حكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوحا   )15( أجل خمسة عشر  داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

155 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

تفويت أصل تجاري

حلف رقم : 131731

حساب رقم : 21682

»صيدلية  فوتت الشركة املسماة 

 PHARMACIE MERS «حرس السكار

ريضا  أبو  السيد  يمثلها   SOKAR

التعريف  لب0اقة  الحاحل  حمزة، 

.T194726 الوطنية

فار2»  حيرال  »الشركة  لفائدة 

MIRALPHARM تمثلها السيدة ليلى 

التعريف  لب0اقة  الحاحلة  جالل، 

.BE878579 الوطنية

حجموع األصل التجاري عبارة عن 

صيدلية كائنة بالدار البيضاء حديونة 

بالسجل  واملسجلة  سكار  حرس   54

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.497247

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

حكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوحا   )15( داخل أجل خمسة عشر 

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

156 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
هبة أصل تجاري 

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
الولجي،  الصديق  األستاذ  بمكتب 
حوثق بمكناس بتاريخ 21 يونيو 2122 
و22 يونيو 2122، لقد وهبت السيدة 
لب0اقة  الحاحلة  وعموش،  فاطمة 
 D364312 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكنة برقم 22 اي حرجان 1 الش0ر 
األول حكناس، إلى ابنها : نزار وحيدي، 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
 22 برقم  والساكن   D825875 رقم 
حكناس.  الش0ر األول،   1 اي حرجان 
واملستعمل  التجاري  األصل  كافة 
1 الش0ر  كصيدلية الكائنة بمرجان 
املسجل بالسجل  حكناس.   ،18 رقم 
التجاري رقم 46142 بمكناس حقابل 
تقديرية  كقيمة  درهم   111.111

لألصل التجاري املذكور أعاله.
العناصر املادية : 51.111 درهم.

العناصر املعنوية : 51.111 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
يوحا   )15( داخل أجل خمسة عشر 

املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

110 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
حكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار بقفل حس0رة التصفية 
القضائية

في حواجهة شركة صحراء حراكش
RC : 901

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
رقم  امللف  في   2122 يونيو   31
الحكم  رقم   2122/8312/24
التجارية  قضت املحكمة   2122/31

ب0نجة.
حس0رة  بقفل   : املوضوع  في 
التصفية القضائية املفتوحة لفائدة 
حراكش حع حا يترتب  شركة صحراء 

على ذلك قانونا.
عن رئيس كتابة الضبط

113
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املحكمة التجارية ب0نجة
حكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار السيدة فتيمة بوطربوش
حلف إجراءات : 2122/17/1

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
رقم  امللف  في   2122 يناير   21
املحكمة  قضت   2121/8311/38
حس0رة  بفتح  ب0نجة  التجارية 
حواجهة  في  القضائية  التسوية 

السيدة فتيمة بوطربوش.
إن القا�ضي املنتدب يشعركم بأنه 
بكتابة  الديون  قائمة  إيداع  تم  قد 
الضبط حن طرف السنديك السيدة 
إشارة  رهن  لتكون  السباعي  هناء 
الدائنين لالطالع عليها وذلك ت0بيقا 
للمادة 732 و733 حن حدونة التجارة.

عن رئيس كتابة الضبط

114

املحكمة التجارية ب0نجة
حكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار بقفل حس0رة التصفية 
القضائية

في حواجهة شركة إيموبيليير 
الرينوفاسيون ش.2.2

RC : 20119
بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
رقم  امللف  في   2122 يوليو   14
الحكم  رقم   2122/8322/37
التجارية  قضت املحكمة   2122/35

ب0نجة.
حس0رة  بقفل   : املوضوع  في 
التصفية القضائية املفتوحة لفائدة 
حع  إيموبيليير الرينوفاسيون ش.2.2 

حا يترتب على ذلك قانونا.
عن رئيس كتابة الضبط

115

املحكمة التجارية ب0نجة
حكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار
شركة كو إ2 كو سيرفيس حاروك 
ش.2.2 في شخص حمثلها القانوني

RC74313
بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
رقم  امللف  في   2122 يوليو   14
الحكم  رقم   2122/8319/31

التجارية  قضت املحكمة   2122/34

ب0نجة :

بفتح حس0رة التصفية القضائية 

في حواجهة كو إ2 كو سيرفيس حاروك 

القانوني  حمثلها  شخص  في  ش.2.2 

شارع   : االجتماعي  حقرها  قضائيا 

طنجة  حكتب  إقاحة  األول  ادريس 

طنجة   76 رقم  حكتب   7 ال0ابق 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 

التجارية ب0نجة تمت رقم : 74313.

تمديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في تاريخ 14 يناير 2122.

سعيد  حممد  السيد  بتعيين 

حجاجي قاضيا حنتدبا والسيد حممد 

الحسن  والسيد  له  نائبا  الزن0اري 

حسكين سنديكا وعليه فامل0لوب حن 

الدائنين التصريح بديونهم للسنديك 

تتضمن  قائمة حوقعة  املعين ضمن 

املبالغ امل0لوبة حرفقة بالوثائق وذلك 

حن تاريخ  داخل أجل شهرين ابتداء 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

للمواد 584.
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

116

املحكمة التجارية ب0نجة

حكتب التصفية والتسوية القضائية

إشعار بقفل حس0رة التصفية 

القضائية

في حواجهة شركة 2.ج.ب فودس 

حاروك ديستريبسيون ش.2.2

RC : 41609

الصادر  الحكم  بمقت�ضى 

امللف  في   2122 يوليو   7 بتاريخ 
الحكم  رقم   2122/8323/34 رقم 

التجارية  قضت املحكمة   2122/32

ب0نجة :

حس0رة  بقفل   : املوضوع  في 

املفتوحة  القضائية  التصفية 

لفائدة شركة 2.ج.ب فودس حاروك 

يترتب  حا  حع  ديستريبسيون ش.2.2 

على ذلك قانونا.
عن رئيس كتابة الضبط

117

املحكمة التجارية ب0نجة
حلف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
حلف رقم : 2122/29

كتابة  حصلحة  رئيس  يعلن 
ب0نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بمقت�ضى  أنه 
أيوب  السيد  باع   ،2122 يونيو   21
التعريف  لب0اقة  الحاحل  أكوحي، 
واملسجل   K396146 رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري ب0نجة تمت رقم 
التجاري  األصل  حجموع   ،81881
إقاحة  حالباطا  شارع  ب0نجة  الكائن 
ايت  ليلى  السيدة  لفائدة  هناء، 
حماحوش الحاحلة لب0اقة التعريف 
وحددت   BE723627 رقم  الوطنية 
قيمة األصل التجاري حوضوع البيع 
 1.111.111 قدره  إجمالي  حبلغ  في 

درهم.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقد2 بكتابة الضبط بهذه املحكمة 
داخل أجل 15 يوحا ابتداءا حن تاريخ 
وحا   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه حن حدونة التجارة.
النشرة األولى

اإلحضاء : كمال حع0اكة
عن رئيس كتابة الضبط

111 مكرر

املحكمة التجارية ب0نجة
حلف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
حلف رقم : 2122/28

كتابة  حصلحة  رئيس  يعلن 
ب0نجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
حصادق  عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 
 ،2121 يونيو  فاتح  في  اإلحضاء 
وحلحق عقد حصادق اإلحضاء بتاريخ 
السيدة  باعت   ،2121 يونيو   24
لب0اقة  الحاحلة  حماحوش،  إيمان 
 CD211153 التعريف الوطنية رقم 
ب0نجة  التجاري  بالسجل  واملسجلة 
حصتها  جميع   ،93636 رقم  تمت 
ب0نجة  الكائن  التجاري  األصل  في 
القوس شارع حممد بن  زنقة بورج 
عبد هللا عمارة رقم 38 حتجر رقم 3، 

للحالقة،  الذي هو عبارة عن حمل 
سالك  سكينة  السيدة  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 
L513439 وحددت قيمة حصة  رقم 
األصل التجاري حوضوع البيع في حبلغ 

إجمالي قدره 41.111 درهم.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
تقد2 بكتابة الضبط بهذه املحكمة 
داخل أجل 15 يوحا ابتداءا حن تاريخ 
وحا   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه حن حدونة التجارة.
النشرة األولى

اإلحضاء : كمال حع0اكة
عن رئيس كتابة الضبط

112 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
حكتب حعالجة صعوبات املقاولة
شركة أساحة لهندسة الجنوب 

املتوس0ي
حلف رقم 2122/8319/98
حساب رقم : 37-2119 ت

إشعار
 151 رقم  الحكم  بمقت�ضى 
 2122 يوليو   19 بتاريخ  الصادر 
رقم  املقاولة  صعوبات  حلف  في 
املحكمة  قضت   2122/8319/98

التجارية بأكادير :
االستمرارية  حخ0ط  بفسخ 
أساحة  شركة  لفائدة  املحصور 
لهندسة الجنوب املتوس0ي بموجب 
الحكم رقم 63 الصادر في 21 أكتوبر 
 2121/8316/61 بامللف رقم   2121
وتمويل حس0رة التسوية القضائية 

إلى تصفية قضائية.
را�ضي،  عمر  السيد  على  باإلبقاء 
له،  نائبا  ادحمو  حص0فى  والسيد 

والسيد علي السعداوي سنديكا.
الدفع  التوقف عن  تاريخ  باعتبار 
هو التاريخ املحدد في الحكم القا�ضي 

بفتح التسوية القضائية.
ضم الصائر إلى حصاريف املس0رة 

واعتبارها احتيازية في االستخالص.
املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانون.
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الدائنين  حن  فامل0لوب  وعليه 

الخاضعين للمخ0ط وكذا الدائنين 

الذين نشأ حقهم بعد الحكم بمصر 

التصريح  االستمرارية  حخ0ط 

بديونهم للسنديك بعنوانه اآلتي :

علي السعداوي الكائن عنوانه ب 

19 شارع حممد الفا�ضي حي السال2 

املبالغ  تتضمن  قائمة  ضمن  أكادير 

امل0لوبة حرفقة بالوثائق وذلك داخل 

أجل شهرين )1( حن تاريخ نشر هذات 

طبقا  الرسمية  بالجريدة  االشعار 

ملقتضيات املواد 563، 584، 719، 

721، 721 حن حدونة التجارة ويمدد 

هذا األجل بشهرين بالنسبة للدائنين 

القاطنين خارج اململكة املغربية.
رئيس حصلحة كتابة الضبط

بوجمري الحسين

160

املحكمة التجارية بأكادير

حصلحة كتابة الضبط

التصفية القضائية لشركة 
اوسبي0اليتي

بيان بصدور أحر بالتوزيع

)املادة 668 حن حدونة التجارة(

التصفية  دائني  علم  في  ليكن 

اوسبي0اليتي  لشركة  القضائية 

املحيط  عبر  بفندق  حقرها  الكائن 

شارع حممد الخاحس أكادير.

تفويت  حنتوج  بالتوزيع  أحر  أن 

عدد  اوسبي0اليتي  شركة  أصول 

يوليو   4 بتاريخ  الصادر   2122-284

املنتدب  القا�ضي  أواحر  حلف   2122
بكتابة  حودع   2121/8314/33 رقم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

املقاولة(  صعوبات  )حكتب  بأكادير 

ويمكن لألطراف املعنية االطالع عليه.

فيه  ال0عن  حقهم  حن  بأن 

يوحا   15 أجل  داخل  باالستئناف 

حن تاريخ نشر هذا البيان بالجريدة 

الرسمية.
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

إدريس الزاهيد

161

املحكمة التجارية بأكادير
حصلحة كتابة الضبط

التصفية القضائية للتاجرين 
اوبلعيد ايدر وبورك ستين - ح0عم 

لوبانيي -
بيان بصدور أحر بالتوزيع

)املادة 668 حن حدونة التجارة(
التصفية  دائني  علم  في  ليكن 
ايدر  اوبلعيد  للتاجرين  القضائية 
 - لوبانيي  ح0عم   - ستين  وبورك 
أ  عمارة  لوبانيي  بم0عم  الكائنين 

ساحة ولي العهد رقم 9 أكادير.
تفويت  حنتوج  بالتوزيع  أحر  أن 
اوبلعيد  للتاجرين  اململوكة  أصول 
 2122-223 ايدر وبورك ستين عدد 
 2122 يونيو   31 بتاريخ  الصادر 
رقم  املنتدب  القا�ضي  أواحر  حلف 
بكتابة  حودع   2121/8314/512
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
املقاولة(  صعوبات  )حكتب  بأكادير 
ويمكن لألطراف املعنية االطالع عليه.
فيه  ال0عن  حقهم  حن  بأن 
يوحا   15 أجل  داخل  باالستئناف 
حن تاريخ نشر هذا البيان بالجريدة 

الرسمية.
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

إدريس الزاهيد

162

املحكمة االبتدائية بوادي 
الذهب

بيع أصل تجاري
يعلن رئيس حصلحة كتابة الضبط 
الذهب  بوادي  االبتدائية  باملحكمة 
حؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى  أنه 
السيد عزيز  باع   2122 حاي   13 في 
التعريف  لب0اقة  الحاحل  قادري، 
الذي تنوب   A631698 الوطنية رقم 
الحاحلة  السبحي  السيدة حريم  عنه 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 
WA195788 لفائدة السيد حص0فى 
التعريف  لب0اقة  الحاحل  الصبحي 
حجموع   WA175782 رقم  الوطنية 
بالسجل  املسجل  التجاري  األصل 
االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
وهو   ،3171 رقم  تمت  بالداخلة 

»صيدلية  ب  العمو2  لدى  حعروف 
الصحراء»، الكائن بشارع الوالء رقم 

725 بالداخلة.
والكيفية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
حن  يوحا   15 أجل  داخل  بالداخلة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس حصلحة كتابة الضبط

125 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تجاري

حلف البيع رقم 2122/17/ب أ ت
حساب رقم 13441 2

نمن رئيس حصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 
حن   83 ت0بيقا للمقتضيات الفصل 
 15-95 القانون رقم  حدونة التجارة، 

نعلن حا يلي :
بمكتب  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
بالدار  حوثق  علجي  أحمد  األستاذ 
 ،2122 يوليو   27 بتاريخ  البيضاء، 
الساكنة  طائي  لبنى  السيدة  باعت 
كاليفورنيا كولف ريسور   353 برقم 
البيضاء،  الدار   - الخضراء  املدينة 
الساكن  صابر  أحين  السيد  لفائدة 
حعروف  سيدي  لينا  تجزئة   3 برقم 
األصل  جميع  البيضاء،  الدار   -
 12184 التجاري املسجل تمت رقم 
بالسجل التمليلي لدى كتابة الضبط 
وهو  بخريبكة  االبتدائية  باملحكمة 
الشعار  تممل  صيدلية  عن  عبارة 
الكائنة  التجاري - صيدلية املقاوحة، 
 - املقاوحة  شارع   184-186 برقم 

خريبكة.
تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري(  السجل  )حكتب 
داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوحا 

بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

166 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
حكتب السجل التجاري
الرقم التمليلي : 6351

بيع أصل تجاري
حلف البيع رقم 2122/16 ب أ ت

حساب خاص 13332 2
كتابة  حصلحة  رئيس  نمن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بخريبكة، ت0بيقا ملقتضيات الفصل 
83 حن حدونة التجارة، القانون رقم 

95 - 15 نعلن حا يلي :
بمكتب  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
األستاذ عمر الغالوي حوثق بخريبكة، 
السيد  باع   ،2122 يوليو   14 بتاريخ 
 51 برقم  الساكن  حزيم  عمر 
املسيرة  شارع  السوق  األحل  تجزئة 
السيدة  لفائدة  الخضراء، خريبكة، 
رانية املظفار الساكنة برقم 33 زنقة 
صالح،  بن  الفقيه  الباهية،  حي   3
جميع األصل التجاري املسجل تمت 
لدى  التمليلي  بالسجل   6351 رقم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
صيدلية  عن  عبارة  وهو  بخريبكة 
صيدلية   - التجاري  الشعار  تممل 
حزيم - الكائنة برقم 51 تجزئة األحل 

السوق، خريبكة.
تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري(  السجل  )حكتب 
داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوحا 

بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

126 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
حكتب السجل التجاري
الرقم التمليلي : 14134

بيع أصل تجاري
حلف البيع رقم 2122/15 ب أ ت

حساب خاص 13196 2
نمن رئيس حصلحة كتابة الضبط 
بخريبكة،  االبتدائية  باملحكمة 
حن   83 الفصل  ملقتضيات  ت0بيقا 
حدونة التجارة، القانون رقم 95 - 15 

نعلن حا يلي :
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بمكتب  حوثق  عقد  بمقت�ضى 
األستاذ عمر الغالوي حوثق بخريبكة، 
باعت   ،2122 يونيو   22 بتاريخ 
السيدة زوهير خديجة الساكنة برقم 
121 ق0اع 6 حي الزيتونة - خريبكة، 
الكائن حقرها   GSDZ PRIVE لشركة 
حي   6 ق0اع   122 برقم  االجتماعي 
جميع األصل  خريبكة،   -  1 الزيتونة 
 14134 التجاري املسجل تمت رقم 
بالسجل التمليلي لدى كتابة الضبط 
وهو  بخريبكة  االبتدائية  باملحكمة 
عبارة عن حدرسة للتعليم الخاص، 
حي   6 ق0اع   121 برقم  الكائنة 

الزيتونة 1 - خريبكة.
تسجل  التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة  بهذه  الضبط  بمكتب 
بخريبكة  التجاري(  السجل  )حكتب 
داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوحا 

بعد النشر الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

127 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
تمويل أصل تجاري حن شخص 

طبيعي إلى شخص حعنوي
حلف رقم 2122/18

حساب رقم 25683/2122
حصادق  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
عليه بتاريخ 16 فبراير 2122 وحسجل 
تمويل  تم   ،2122 حاي   16 بتاريخ 
األصل  حوضوع  طبيعي  شخص 
عن  عبارة   111114 رقم  التجاري 
صيدلية املسماة »AL RAZI» الكائنة 
 5 عمارة   17 رقم  حتجر  بعين عتيق 
شركة  إلى  تمارة   2 الحمد  حشروع 
 PHARMACIE AL RAZI AIN اسمها
ATIQ ذات الشريك الوحيد رأسمالها 

621.111 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية 
التجاري  السجل  حكتب   - بتمارة 
للنشرة  املوالي  يوحا   15 أجل  داخل 

األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

167 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن عن بيع حفتاح
حلف رقم 11/2122
حساب رقم 17114

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
السيدة  باعت   2121 حارس   16
ب.ت.و  ل  الحاحلة  ملغاري  حليكة 
نيابة عن السيدتين   F192214 رقم 
للسيد  بيهي  ايت  وشيماء  هاجر 
ب.ت.و  ل  الحاحل  العوحري  فؤاد 
برقم  الكائن  املفتاح   XA58817
تيفلت   12 السال2  حي  حكرر   98
درهم   91.111 بتمن  الخميسات 
وحدد تمن الكراء في حبلغ 751 درهم 

للشهر.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل  داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تاريخ صدور  حن  يوحا  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

57 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

إشهار بيع أصل تجاري
حلف بيع أصل تجاري رقم : 

14/2122
حساب رقم : 12211

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
املوثقة  حسني  خوالني  ذة. أسماء 
 2122 يونيو  و16   15 بتاريخ  بفاس 

حسجل بفاس في 17 فبراير 2122.
ابراهيم  السيد  باع  بموجبه 
الشباري ب0اقته C735347 الساكن 

زنقة الهزاز رقم 2 حي طارق 2 فاس.
بركي  الزهراء  فاطمة  للسيدة 
الساكنة إقاحة   CD524319 ب0اقتها 
النخيل عمارة 7 الشقة 11 ال0ابق 4 

شارع امللك حسين األطلس فاس.
هو  الذي  التجاري  األصل  كافة 
بلوك   167 رقم  عبارة عن صيدلية 
صفرو  الرشاد   726 رقم  تجزئة   2
بصفرو  التجاري  بالسجل  واملقيدة 
بتمن   5316 التمليلي  الرقم  تمت 

إجمالي قدره 381.111 درهم، حسب 
الشروط املنصوص عليها بعقد البيع.
بكتابة  التعرضات  تقبل  بميث 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو 
15 يوحا ابتداء  داخل أجل ال يتعدى 
حن تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 حن القانون التجاري وحا يليه.
النشرة الثانية

58 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

إشهار تمويل الشكل القانوني ألصل 
تجاري

حلف رقم : 12/2122
حساب رقم : 11854

عينية  حساهمة  عقد  بمقت�ضى 
 2122 فبراير   26 بتاريخ  املؤرخ 
وحسجل بتاريخ 28 يناير 2122 تمت 

رقم 2122111111851791.
وبناء على تقرير خبير في املحاسبة 
راحي  األستاذة  الحسابات  وتدقيق 
يمياوي هدى واملؤرخ بتاريخ 29 يناير 

.2122
الشكل  تمويل  تم  بموجبه 
القانوني لشخص ذاتي في اسم السيد 
 CB42418 ب0اقته  الراحي  ادريس 
واملقيد  صفرو  كندر  ايموزار  حركز 
بالسجل التجاري بصفرو تمت الرقم 
إلى شخص حعنوي   ،1971 التمليلي 
 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 
 2.711.111 قدره  إجمالي  بتمن 
املنصوص  الشروط  حسب  درهم، 

عليها بعقد املساهمة العينية.
بكتابة  التعرضات  تقبل  بميث 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو 
15 يوحا ابتداء  داخل أجل ال يتعدى 
حن تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل 

84 حن القانون التجاري وحا يليه.
النشرة الثانية

59 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
إعالن عن هبة أصل تجاري

حلف رقم : 2122/15
حساب رقم : 12783

حصادق  عدلي  عقد  بمقت�ضى 
حسجل   2122 يوليو   6 بتاريخ  عليه 
2122 فإن  4 يوليو  ببني حالل بتاريخ 
راشد،  حغربي  حممد،  بناري  السيد 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
الساكن حي األدارسة،   I11711 رقم 
 شارع الحسن الثاني رقم 67 بني حالل 
بهذه  التجاري  بالسجل  حسجل 
قد وهب   2336 املحكمة تمت رقم 
جميع األصل التجاري والكائن ساحة 
بني حالل واملستعمل   23 الحرية رقم 
بشرى  لفائدة  الذهب  لبيع  كممل 
لب0اقة  الحاحلة  بنت حممد،  بناري 
حدد  وقد   I274941 رقم  التعريف 
 1.111.111 تمن الهبة في حبلغ قدره 

درهم.
تقديم  األخير  هذه  دائني  فعلى 
تعرصاتهم إلى حكتب السجل التجاري 
باملحكمة االبتدائية بني حالل داخل 
املوالية  يوحا   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس حصلحة كتابة الضبط

159 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني حالل
بيع أصل تجاري 

حلف رقم : 2122/13
حساب رقم : 11783

عليه  حصادق  عقد  بمقت�ضى 
ببني  حسجل   2122 حارس   9 بتاريخ 
حالل بتاريخ 9 أبريل 2122 ان السيد 
حغربي راشد،  عبد الرزاق بنعروب، 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 
فوغال  حي  الساكن   I73166 رقم 
بالسجل  حسجل  حالل  بني   66 رقم 
رقم  تمت  املحكمة  بهذه  التجاري 
12914 قد باع جميع األصل التجاري 
والكائن احكالة قيسارية ضريبة الرقم 
114 بني حالل واملستعمل كممل لبيع 
لفائدة السيد عبد الوهاب  الع0ور، 
الحاحل  راشد،  حغربي  السكوري، 
 I641887 رقم  التعريف  لب0اقة 
الساكن تجزئة الرحز بلوك 7 رقم 11 
بني حالل، وقد حدد تمن البيع في حبلغ 

قدره 111.111 درهم.
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تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى حكتب السجل التجاري 
باملحكمة االبتدائية ببني حالل داخل 
 (15( عشر  خمسة  يتعدى  ال  أجل 

يوحا املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني حالل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
لفائدة : فاطنة دوحة وحن حعها

ينوب عنهم : األستاذ فرحاني عبد 
الرحمان املحاحي بهيئة بني حالل
ضد : فاطنة اللو�ضي وحن حعها

حلف التنفيذ رقم : 22/6111/1631
يعلن رئيس حصلحة كتابة الضبط 
لدى املحكمة االبتدائية بني حالل أنه 
بتاريخ 18 أكتوبر 2122 على الساعة 
الواحدة زواال بقاعة البيوعات بهذه 
العلني  باملزاد  بيع  سيقع  املحكمة 
رقم  العقاري  الرسم  ذي  للعقار 
»حلك  املسمى  امللك   11/91499
القسمة  حن  املتكون   «1 اللو�ضي 
س   67 3آر  حساحتها   1 املفرزة رقم 
املشتملة على حتجر بال0ابق األر�ضي 
حساحتها   ،1A رقم  املفرزة   القسمة 
 9 س املشتملة على حيزانين بال0ابق 
 414/111.78 ال0ابقين  بين  حا 
و1111/267.14  العمارة  أرض  حن 
امللك  حن  املشتركة  األجزاء  حن 
حوضوع الرسم العقاري األصلي رقم 
العمارة  حن  املتكون   11/85561
الثاني،  الحسن  بشارع  والكائن 

العمارة رقم 414، بني حالل.
لبيع  االفتتاحي  التمن  حدد  وقد 
حبلغ  في  الخبير  طرف  حن  العقار 

1.575.111 درهم.
وعلى حن رست عليه املزايدة أن 
 %13 زيادة  حع  فورا  التمن  يؤدي 

واجب الخزينة العاحة.
يمكن  املعلوحات  حن  وللمزيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتممالت.
رئيس حصلحة كتابة الضبط

15

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن تقديم األصل التجاري

حصة في شركة
حلف رقم : 19/2122

حساب خصو�ضي : 12111
يعلن رئيس حصلحة كتابة الضبط 
أنه  باملحمدية،  اإلبتدائية  باملحكمة 
 31 بتاريخ  املسجل  العقد  بموجب 
حاي 2122، تم القيا2 بتقديم األصل 
فضيلة  للسيدة  اململوك  التجاري 
الوطنية  للب0اقة  الحاحلة  زحاحة 
بالسجل  واملسجل   B634153 رقم 
 861 رقم  تمت  باملحمدية  التجاري 
 17 1 املركز كلم  الكائن بعين حرودة 
طور  في  شركة  في  حصة  املحمدية 

التكوين :
 PHARMACIE ZAHRA AIN»
شركة   «HARROUDA SARL AU
ذات حسؤولية حمدودة بشريك وحيد 
السيدة فضيلة زحاحة وحقرها بعين 
املحمدية،   17 كلم  املركز   1 حرودة 

رأسمالها 6.111.111 درهم.
للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
يجب أن تقد2 إلى كتابة ضبط هذه 
حن  يوحا   15 أجل  داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس حصلحة كتابة الضبط
اإلحضاء : هند لصفر

61 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
حلف رقم : 2122/11

حساب خصو�ضي : 12168
إعالن عن عقد تقديم األصل 

التجاري حصة في شركة
يعلن رئيس حصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية باملحمدية :
أنه بموجب العقد املسجل بتاريخ 
بتقديم  القيا2  تم   2122 أبريل   26
األصل التجاري اململوك لألشخاص 

التاليين :

السيد الحسين احساين، الحاحل 
 B421557 رقم  الوطنية  للب0اقة 
القاطن ب 8 زنقة السين بولو، الدار 
واملسجل بالسجل التجاري  البيضاء 

تمت رقم 19238 ؛
الحاحل  احساين،  علي  السيد 
 B127935 رقم  الوطنية  للب0اقة 
القاطن ب 7 زنقة عبد العزيز بن ادريس 
واملسجل  البيضاء  الدار  الوازيس، 

بالسجل التجاري تمت رقم 19241 ؛
الحاحل  احساين،  عمر  السيد 
 B355198 رقم  الوطنية  للب0اقة 
حمر اللير الرحي0اج،   29 القاطن ب 
بالسجل  واملسجل  البيضاء  الدار 

التجاري تمت رقم 19236 ؛
احساين،  الكريم  عبد  السيد 
رقم  الوطنية  للب0اقة  الحاحل 
بكاليفورني  القاطن   B364354
املدينة   264 فيال  رسور  كولف 
الخضراء بوسكورة، النواصر، الدار 
واملسجل بالسجل التجاري  البيضاء 

تمت رقم 19226 ؛
السيدة عائشة احساين، الحاحلة 
 B364346 رقم  الوطنية  للب0اقة 
تجزئة  حكة  طريق   123 ب  القاطن 
الدار  كاليفورنيا،  ادريس  حوالي 
البيضاء واملسجلة بالسجل التجاري 

تمت رقم 19242 ؛
السيدة رشيدة احساين، الحاحلة 
 BE619254 رقم  الوطنية  للب0اقة 
امليلودي،  التازي  بتجزئة  القاطن 
الدار  كاليفورنيا،   7 إقاحة حكة رقم 
البيضاء واملسجلة بالسجل التجاري 

تمت رقم 19232 ؛
السيدة خديجة احساين، الحاحلة 
 B419382 رقم  الوطنية  للب0اقة 
تجزئة  حكة  طريق   123 ب  القاطن 
الدار  كاليفورنيا،  ادريس  حوالي 
واملسجلة بالسجل التجاري  البيضاء 

تمت رقم 19228 ؛
السيدة فاطمة احساين، الحاحلة 
للب0اقة الوطنية رقم I8117 القاطن 
ب 24 بلوك ل رقم 5 زنقة القيسو2، 
واملسجلة  الرباط  الرياض،  حي 
بالسجل التجاري تمت رقم 19234 ؛

السيدة ل0يفة احساين، الحاحلة 

 BE447225 رقم  الوطنية  للب0اقة 

الخضراء  املدينة   176 ب  القاطن 
بوسكورة واملسجلة بالسجل التجاري 

تمت رقم 19231.

حصة في شركة في طور التكوين :

 HSAINE LHOUSSIN ET

ذات  شركة   CONSORTS SARL

القانوني  حمثلها  حمدودة  حسؤولية 

الحاحل  احساين،  الحسين  السيد 

.B421557 للب0اقة الوطنية رقم

للعناصر  حالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها ابتداء حن يو2 تسجيلها 

في السجل التجاري.

التعرضات  جميع  فإن  وعليه 

يجب أن تقد2 إلى كتابة ضبط هذه 

عشر  خمسة  أجل  داخل  املحكمة 

)15( يوحا حن تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس حصلحة كتابة الضبط

96 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة  حصلحة  رئيسة  تعلن 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
الجاوي،  نسرين  ذة/  بالرشيدية 
 251 رقم  عدلي  عقد  بمقت�ضى  أنه 
صحيفة 316 سجل األحالك رقم 66 
قا2 السيد   ،2122 فبراير   25 بتاريخ 
عبد املغيث بوبكري، حغربي الجنسية 
ب0اقته U155135 ببيع جميع األصل 
17 حكرر بزنقة  التجاري للممل رقم 

ابن ب0وطة الواد األحمرالرشيدية.
املالك  عبد  السيد  لفائدة 
 ،UC41113 رقم  وطنيته  الصبوني 
 81.111 درهم حنها   481.111 بمبلغ 
درهم قيمة األدوات والسلع وجميع 
املحل  في  املوجودة  األخرى  األجهزة 
عناصره  قيمة  درهم   41.111 وحنها 

املعنوية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تمت  بالرشيدية  االبتدائية 
اإليداعات  سجل  حن   2122/128
رقم  التجاري  بالسجل  املتعلق 

.2114/18328
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أن  املصلحة  رئيسة  تعلن  كما 
جميع التعرضات الخاصة بهذا البيع 
يبتدئ حن اليو2 املوالي للنشرة األولى 
األجل  بانتهاء  وينتهي  اإلعالن  لهذا 

القانوني للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيسة حصلحة كتابة الضبط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 
الغرب

حلف رقم : 12/2122
حساب : 6312

حلخص بيع أصل تجاري
تجاري  أصل  بيع  عبد  بمقت�ضى 
املحرر   2118 أبريل   5 في  املؤرخ 
الهراحي  السعيد  األستاذ  طرف  حن 
باعت  القني0رة،  بهيئة  املحاحي 
الساكنة  ليلة فهمي  السيدة فاطمة 
بموالي بوسلها2 لال حيمونة والحاحلة 
رقم  الوطنية  التعريف  لب0اقة 
G57188 للسادة حكر2 فهمي الساكن 
لب0اقة  الحاحل  بنعودة  بقرية 
 ،GB49389 رقم  الوطنية  التعريف 
زنقتي  بزاوية  الساكنة  فهمي  ونادية 
 6 األحيرة عائشة وعمر الريفي الشقة 
التعريف  لب0اقة  الحاحلة  القني0رة 
جميع   G119172 رقم  الوطنية 
عناصره  بجميع  التجاري  األصل 
عن  عباة  وهو   : واملعنوية  املادية 
الغدائية  املواد   - ح0عم   - حقهى 
)املسمى ديدي( والكائن بمركز حوالي 
بوسلها2، واملسجل بالسجل التجاري 
أربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

الغرب تمت رقم 24212.

فعلى دائني البائع املذكور أو حن 

يدعي حقا على األصل التجاري أعاله 

تقييد  على  بتعرضاتهم  يتقدحوا  أن 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بسوق أربعاء الغرب إلى غاية 15 يوحا 

املوالية لنشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس حصلحة كتابة الضبط

رشيد فريقش

118 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

استدراك خ0إ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5677

بتاريخ 18 أغس0س 2121

اإلعالن األول

وعدد 5679 بتاريخ فاتح سبتمبر 

2121 اإلعالن الثاني

بدال من :

حقر األصل التجاري املتنازل عليه 

.54

يقرأ :

حقر األصل التجاري املتنازل عليه 

.45

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

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

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

)الباقي بدون تغيير.(

122

محكمة االستئناف بفاس
حلف جنائي استئنافي رقم : 

2121/2613/26
حلخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : بياض.
االسم الشخ�ضي : اساحة.

بنت  فاطمة   : وأحه  احمد   : ابن 
حممد.

 2118 فبراير   11 بتاريخ  املولود 
بفاس.

 41 الزنقة   841 الرقم   : الساكن 
الحي الجديد زواغة، فاس.

 2122 أبريل   7 حكم عليه بتاريخ 
حن طرف غرفة الجنايات بفاس.

السرقة  جناية   : أجل  حن 
التعدد  بظروف  واملقترنة  املوصوفة 
حزورة  حفاتيح  واستعمال  والكسر 

وجنمة الفرار.
وحعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 
الصائر  وتمميله  نافذا  سجنا 
وتمديد  القانوني  وليه  بواس0ة 

اإلجبار في األدنى.
119

حمكمة االستئناف بفاس
حلف جنائي استئنافي رقم : 

2122/2613/11
حلخص الحكم أو القرار
االسم العائلي : احميدوش.
االسم الشخ�ضي : املهدي.

بنت  حياة   : وأحه  حميد   : ابن 
الجياللي.

 2116 حارس   26 بتاريخ  املولود 
بفاس.

الساكن : الرقم 1161 بلوك الف 

2 عوينات الحجاج فاس.

حكم عليه بتاريخ 28 أبريل 2122 

حن طرف غرفة الجنايات بفاس.

السرقة  جناية   : أجل  حن 

املوصوفة بالتعدد والليل والتسلق.

وحعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

الصائر  وتمميله  نافذا  حبسا 

وتمديد  القانوني  وليه  بواس0ة 

اإلجبار في األدنى.

120

حمكمة االستئناف بفاس

حلف جنائي استئنافي رقم : 

2122/2641/25

حلخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : االدري�ضي.

االسم الشخ�ضي : اساحة.

بنت  أسماء   : وأحه  حممد   : ابن 

علي.

املولود بتاريخ 15 يوليو بفاس.

الساكن : الرقم 11 الزنقة 1 جنان 

الدرادر بحي سيدي بوجيدة فاس.

حكم عليه بتاريخ 28 أبريل 2122 

حن طرف غرفة الجنايات بفاس.

حن أجل : جناية التغرير بقاصر.

وحعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

حبسا نافذا وتمميله الصائر واإلجبار 

في األدنى.
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وزارة الداخلية
حديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيمية

حصلحة املحافظة وتصفية حمتلكات الجماعات 

الساللية

املوضوع : التمديد اإلداري

رقم 998

املرجع : املرسو2 رقم 2.21.384

الصادر في فاتح يونيو 2121

العقار املدعو  إن حمضر تمديد 

تمديده  تم  الذي  عتمان»،  »ايت 

»ايت  الساللية  الجماعة  اسم  في 

بمقر قيادة  قد تم وضعه  عتمان»، 

وكذا  تارودانت،  إقليم  سكتانة 

العقارية  األحالك  على  باملحافظة 

وحصلحة املسح العقاري تارودانت، 

األحر  يعنيه  حن  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

حن   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املتعلق بالتمديد 

اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التمديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  حمدد  اإلداري 

2122 تاريخ  ابتداء حن 11 أغس0س 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التمديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أحا2 السل0ة املحلية 

غاية  إلى  وذلك  سكتانة،   قيادة 

8 نوفمبر 2122.

 11 واستنادا إلى حقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.17 حن القانون رقم 

أعاله يجب على كل حتعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األحالك العقارية 

لتأكيد  للتمفيظ  ح0لبا  تارودانت 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة )3( أشهر 

بعد انصرا2 أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 6 فبراير 2123.

1

وزارة الداخلية
حديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيمية

حصلحة املحافظة وتصفية حمتلكات الجماعات 

الساللية

املوضوع : التمديد اإلداري

رقم 999

املرجع : املرسو2 رقم 2.21.385

الصادر في فاتح يونيو 2121

العقار املدعو  إن حمضر تمديد 

الذي تم تمديده  »حلك ايت يوس»، 

»ايت  الساللية  الجماعة  اسم  في 

قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد  يوس»، 

وكذا  تارودانت،  إقليم  سكتانة 

العقارية  األحالك  على  باملحافظة 

وحصلحة املسح العقاري تارودانت، 

األحر  يعنيه  حن  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

حن   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املتعلق بالتمديد 

اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التمديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  حمدد  اإلداري 

2122 تاريخ  ابتداء حن 11 أغس0س 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التمديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أحا2 السل0ة املحلية 

غاية  إلى  وذلك  سكتانة،   قيادة 

8 نوفمبر 2122.

 11 واستنادا إلى حقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.17 حن القانون رقم 

أعاله يجب على كل حتعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األحالك العقارية 

لتأكيد  للتمفيظ  ح0لبا  تارودانت 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة )3( أشهر 

بعد انصرا2 أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 6 فبراير 2123.

2

وزارة الداخلية
حديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيمية

حصلحة املحافظة وتصفية حمتلكات الجماعات 

الساللية

إعالن عن إيداع حمضر التمديد 
اإلداري رقم 878

املرجع : املرسو2 رقم 2-21-556

بتاريخ 3 سبتمبر 2121

العقار املدعو  إن حمضر تمديد 

اعدوان»،  لقبيلة  الجموع  »أرا�ضي 

الجماعة  اسم  في  تمديده  تم  الذي 

وضعه  تم  قد  »اعدوان»  الساللية 

إقليم  الثالثة،  امللحقة  قيادة  بمقر 

العقارية  باملحافظة  وكذا  تنغير، 

بورزازات،  العقاري  املسح  وحصلحة 

األحر  يعنيه  حن  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

حن   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املتعلق بالتمديد 

اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التمديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  حمدد  اإلداري 

2122 تاريخ  ابتداء حن 11 أغس0س 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التمديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أحا2 السل0ة املحلية 

 8 غاية  إلى  وذلك  الثالثة،  بامللحقة 

نوفمبر 2122.

 11 واستنادا إلى حقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.17 حن القانون رقم 

أعاله يجب على كل حتعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األحالك العقارية 

لتأكيد  للتمفيظ  ح0لبا  بورزازات 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

بعد انصرا2 أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 6 فبراير 2123.

3

وزارة الداخلية
حديرية الشؤون القروية

قسم الشؤون القانونية والتنظيمية

حصلحة املحافظة وتصفية حمتلكات الجماعات 

الساللية

إعالن عن إيداع حمضر التمديد 
اإلداري رقم 815

املرجع : املرسو2 رقم 2-21-247

بتاريخ 23 حارس 2121

العقار املدعو  إن حمضر تمديد 

»أرا�ضي الجموع لقبيلة احجاحن ايت 

اسم  في  تمديده  تم  الذي  اسمن»، 

ايت  »احجاحن  الساللية  الجماعة 

قيادة  بمقر  وضعه  تم  قد  اسمن» 

تودغى، إقليم تنغير، وكذا باملحافظة 

العقاري  املسح  وحصلحة  العقارية 

بورزازات، حيث يمكن لكل حن يعنيه 

األحر االطالع عليه.

حن   9 واستنادا ملقتضيات املادة 

القانون رقم 63.17 املتعلق بالتمديد 

اإلداري ألرا�ضي الجماعات الساللية 

فإن أجل التعرض على هذا التمديد 

أشهر   )3( ثالثة  في  حمدد  اإلداري 

2122 تاريخ  ابتداء حن 11 أغس0س 

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

التعرض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

على التمديد اإلداري يجب تقديمه 

بصفة حصرية أحا2 السل0ة املحلية 

 8 غاية  إلى  وذلك  تودغى،  لقيادة 

نوفمبر 2122.

 11 واستنادا إلى حقتضيات املادة 

إليه  املشار   63.17 حن القانون رقم 

أعاله يجب على كل حتعرض أن يودع 

لدى املحافظة على األحالك العقارية 

لتأكيد  للتمفيظ  ح0لبا  بورزازات 

تعرضه، وذلك داخل ثالثة أشهر )3) 

بعد انصرا2 أجل تقديم التعرضات 

أي قبل 6 فبراير 2123.

4

 III. - إعالنات إدارية



15095 الجريدة الرسميةعدد 5728 - 12 حمر2 1444 )11 أغس0س 2122) 

وكالة الحوض املائي لسبو
حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1147
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  عياش»  »ايت 
41/29925 ذي عقد إيجار رقم  رقم 
املتواجد بالجماعة الترابية   17/231
إقليم  دائرة إيموزار،  عين الشكاك، 
يوليو   26 تاريخ  حن  ابتداء  صفرو، 
 2122 أغس0س   5 غاية  إلى   2122
بمث علني في شأن حشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه حن أجل 
لفائدة  باملاء  للدجاج  ضيعة  تزويد 
STE COUVNORD في شخص حمثلها 

القانوني.
16

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
2122/1181 بتاريخ 31 يونيو 2122 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
امللكية  شهادة  ذي   «1-1 »ابراهيم 
املتواجد بالجماعة   67/22119 رقم 
الترابية ايت اوخلفن، دائرة أكوراي، 
تاريخ  حن  ابتداء  الحاجب،   إقليم 
 18 يوليو 2122 إلى غاية 23 يوليو 2122 
بمث علني في شأن حشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه حن أجل 
هكتارات   2,1112 حساحة  سقي 
لفائدة السيدة رشدي يسرا، الحاحلة 
.AA74169 لب0اقة التعريف الوطنية
17 

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1171 بتاريخ 13 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

كاف حما2 ذي الرسم العقاري رقم 
بالجماعة  املتواجد   12767/57
الترابية تزكيت، قيادة تزكيت، إقليم 
أغس0س   8 حن تاريخ  ابتداء  افران، 
 2122 أغس0س   18 إلى غاية   2122
بمث علني في شأن حشروع الترخيص 
حن ثقب حن أجل سقي  بجلب املاء 
السيد  لفائدة  هكتارات   5 حساحة 
لب0اقة  الحاحل  حممد،  املرني�ضي 

.R68241 التعريف الوطنية
18

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1178 بتاريخ 13 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
ذي  الثانية»  الق0عة  اوعلي  »حمي 
 454 ص   353 ض بعدد   عقد شراء 
املتواجد بالجماعة الترابية سرغينة، 
دائرة ايموزار حرحوشة،إقليم بوملان، 
ابتداء حن تاريخ فاتح أغس0س 2122 
بمث   2122 أغس0س   11 إلى غاية 
علني في شأن حشروع الترخيص بإنجاز 
حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
السيد  لفائدة  هكتار   4,58 حساحة 
لب0اقة  الحاحل  ادريس،  اوقدور 

.D456337 التعريف الوطنية
19

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1175 بتاريخ 13 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
رقم  امللكية  شهادة  ذي  »املهماز» 
بالجماعة  املتواجد   21/65888
إقليم  تازة،  دائرة  لنت،  بني  الترابية 
تازة، ابتداء حن تاريخ فاتح أغس0س 
 2122 أغس0س   11 إلى غاية   2122
بمث علني في شأن حشروع الترخيص 
حنه حن أجل  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

السيد  لفائدة  املنزلي  االستعمال 
لب0اقة  الحاحل  حممدين،  زيدان 

.A141291 التعريف الوطنية
20

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1176 بتاريخ 13 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
رقم  امللكية  شهادة  ذي  »فرونكة» 
بالجماعة  املتواجد   21/76213
واد  دائرة  الغربية،  غياتة  الترابية 
تاريخ  حن  ابتداء  تازة،  إقليم  أحليل، 
غاية  إلى   2122 أغس0س   فاتح 
في  علني  بمث   2122 أغس0س   11
شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
حنه حن أجل االستعمال  وجلب املاء 
املاشية وسقي حساحة  املنزلي وإرواء 
هكتارا لفائدة السيد صابر   5,1256
عبد العزيز، الحاحل لب0اقة التعريف 

.AB66819 الوطنية
21

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1111
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
»بياض» ذي عقد شراء ض بعدد 71 
املتواجد بالجماعة الترابية   113 ص 
الخميسات،  دائرة  الغندور،  سيدي 
تاريخ  حن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 
25 يوليو 2122 إلى غاية 3 أغس0س 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122
حنه  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 
وسقي  املنزلي  االستعمال  أجل  حن 
السيد  لفائدة  هكتارا   1,37 حساحة 
لب0اقة  الحاحل  شكيب،  حعروفي 

.X236311 التعريف الوطنية
22

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1111

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   «2 »بلميمون 

املتواجد بالجماعة   81/11991 رقم 

الترابية ايت بويميى الحجاحة، دائرة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2122 يوليو   25 تاريخ   حن 

3 أغس0س 2122 بمث علني في شأن 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء حنه حن أجل سقي حساحة 1,51 

ليلى  الراي�ضي  السيد  لفائدة  هكتارا 

وحن حعها، الحاحلة لب0اقة التعريف 

.XA18278 الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1113

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

شراء  عقد  ذي  تغرست»  »فدان 

املتواجد   273 ص   358 بعدد  ض 

ال0لبة،  حقا2  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى   2122 يوليو   25 حن تاريخ  ابتداء 

بمث علني   2122 أغس0س   3 غاية 

في شأن حشروع الترخيص بإنجاز بئر 

حنه حن أجل االستعمال  وجلب املاء 

املاشية وسقي حساحة  املنزلي وإرواء 

السيد  لفائدة  هكتارا   1,3674

لب0اقة  الحاحل  ادريس،  السعداوي 

.XA8378 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1193

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ح0لب  ذي  بوقنادل»  »فدان 

املتواجد   16/2169 رقم  التمفيظ 

بالجماعة الترابية سيدي عبد الرزاق، 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى   2122 يوليو   25 حن تاريخ  ابتداء 

بمث علني   2122 أغس0س   3 غاية 

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

أجل  حن  حنهما  املاء  وجلب  بئرين 

سقي حساحة 6,8677 هكتارا لفائدة 

السيد العبادي زهير، الحاحل لب0اقة 

.B11664 التعريف الوطنية

25

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1113

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

شهادة  ذي  بنصدو»  اغويا  »تشوت 

إدارية عدد 274 وعقد تنازل عن حق 

املتواجد  أرضية  في ق0عة  التصرف 

الشكاك،  عين  الترابية  بالجماعة 

صفرو،  إقليم  كندر،  ايموزار  دائرة 

إلى   2122 يوليو   25 حن تاريخ  ابتداء 

بمث علني   2122 أغس0س   4 غاية 

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

حساحة 2 هكتارا لفائدة السيد بوزارا 

التعريف  لب0اقة  الحاحل  حممد، 

.CB1164 الوطنية

26

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1152

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

التمفيظ  ح0لب  ذي  شيبي»  »عين 

املتواجد بالجماعة   37/54966 رقم 

تيسة،  دائرة  البسابسة،  الترابية 

تاريخ  حن  ابتداء  تاونات،   إقليم 

29 يوليو 2122 إلى غاية 8 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,5755 حنه حن أجل سقي حساحة 

هكتارا لفائدة السيد املزياتي حممد، 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.C124512

27

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1158

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»ايت علي 194 - 241 - 242 - 194« 

 59/14993 ذي الرسم العقاري رقم 

آيت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  الحاجب،  دائرة  نعمان، 

يوليو   29 حن تاريخ  ابتداء  الحاجب، 

 2122 أغس0س   8 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

حنه حن أجل  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

سقي حساحة 1,3392 هكتارا لفائدة 

الحاحل لب0اقة  السيد خليد حممد، 

.Z66846 التعريف الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1157

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  »حوغنيم» 

بالجماعة  املتواجد   67/23114

أكوراي،  دائرة  جيري،  راس  الترابية 

تاريخ  حن  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

29 يوليو 2122 إلى غاية 8 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

حنه  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 

حن أجل سقي حساحة 2,71 هكتارات 

لفائدة السيد حاكمي حوالي رشيد، 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.D657168

29

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1161 بتاريخ 12 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»إسنضل» ذي عقد شراء ض بعدد 

بالجماعة  املتواجد   378 ص   258

إيموزار  دائرة  سرغينة،  الترابية 

حن  ابتداء  بوملان،  إقليم  حرحوشة، 

إلى غاية   2122 تاريخ فاتح أغس0س 

علني  بمث   2122 أغس0س   11

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

حساحة 1,5765 هكتارا لفائدة السيد 

ربيع حممد، الحاحل لب0اقة التعريف 

.CB44148 الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1177 بتاريخ 13 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   «1 »اشباكو 

بالجماعة  املتواجد   5/58373 رقم 

أكوراي،  دائرة  جيري،  راس  الترابية 

تاريخ  حن  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

غاية  إلى   2122 أغس0س   فاتح 

علني  بمث   2122 أغس0س   11

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

سقي  أجل  حن  حنه  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 حساحة 

الحاحل لب0اقة  احرادوش املص0فى، 

.D941221 التعريف الوطنية

31

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1142 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   ،«2 »اعراب  املسمى 

املتواجد   59/2467 رقم  العقاري 

دائرة  بالجماعة الترابية عين عرحة، 

ابتداء  حكناس،  إقليم  عرحة،  عين 

حن تاريخ 25 يوليو 2122 إلى غاية 3 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 4 حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد بوسكال حممد 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.S91599

32
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   8 بتاريخ  ح.ج/2122/1148 
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى »سها2»، ذي الرسم العقاري 
املتواجد بالجماعة   27/11113 رقم 
أكلموس،  دائرة  الحما2،  الترابية 
 26 حن تاريخ  ابتداء  إقليم خنيفرة، 
يوليو 2122 إلى غاية فاتح أغس0س 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122
الترخيص بإنجاز ثالثة ثقوب وجلب 
االستعمال  أجل  حن  حنها،  املاء 
املاشية وسقي حساحة  املنزلي وارواء 
9,5311 هكتارا لفائدة السيد الزياني 
التعريف  لب0اقة  الحاحل  قشو 

.D33691 الوطنية
33

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   8 بتاريخ  ح.ج/2122/1146 
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى »سيدي اشباني»، ذي الرسم 
بيع  وعقود   59/1691 العقاري رقم 
فالحية  أرض  في  املشاعة  الحقوق 
فبراير  و17  و15   6 بتاريخ  حررت 
أكتوبر   26 وبتاريخ   2116 حاي  و11 
2118 وبتاريخ 9 نوفمبر و21 ديسمبر 
2121 وبتاريخ 9 نوفمبر و21 ديسمبر 
الترابية  بالجماعة  املتواجد   2121
عرحة،  عين  دائرة  الجمعة،  عين 
 26 حن تاريخ  ابتداء  إقليم حكناس، 
أغس0س   4 غاية  إلى   2122 يوليو 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
حنه، حن أجل سقي حساحة 4,1197 
هكتارا لفائدة السيد احيدون لحسن 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.D115424
34

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2122/1163 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ذي  الواحد»،  عبد  »فدان  املسمى 

 421 ص   296 ض بعدد  عقد شراء 

ايت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  الخميسات،  دائرة  سيبرن، 

 31 تاريخ  حن  ابتداء  الخميسات، 

أغس0س   9 غاية  إلى   2122 يوليو 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1 هكتارا 

لفائدة تعاونية حوالي ادريس للتنمية 

الفالحية في شخص حمثلها القانوني 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.X28264

35

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2122/1169 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ذي ذي  »فدان عين الكنز»،  املسمى 

بتاريخ  حررت  كراء  عقدة  تجديد 

حوضوع حقاسمة   2121 نوفمبر   12

 86 عدد   73 عدد  وصل  بنظائر 

ايت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تيفلت،  دائرة  الحجاحة،  بويميى 

تاريخ  حن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

31 يوليو 2122 إلى غاية 9 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

الرخا2  حقلع  تزويد  أجل  حن  حنه، 

جابر  حماد  السيد  لفائدة  باملاء 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.Z22691

36

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ  ح.ج/2122/1172 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

»الكصيعة»، ذي عقد شراء  املسمى 

416املتواجد  ص   347 بعدد  ض 

قيادة  تزكيت،  الترابية  بالجماعة 

حن  ابتداء  إفران،  إقليم  تزكيت، 

تاريخ 8 أغس0س 2122 إلى غاية 18 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيدة  لفائدة  هكتارا   3,4793

خديجة احزون والسيد عادل قاسمي 

الحاحلين لب0اقتي التعريف الوطنية 

.DB13494و DA13825

37

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   8 بتاريخ  ح.ج/2122/1153 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ح0لب  ذي  »بوحلوان»،  املسمى 

املتواجد   21/46186 التمفيظ رقم 

دائرة  كلدحان،  الترابية  بالجماعة 

تازة، إقليم تازة، ابتداء حن تاريخ 29 

أغس0س   8 غاية  إلى   2122 يوليو 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1,1659 

السيد كعوش رشيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.Z412151

38

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   8 بتاريخ  ح.ج/2122/1149 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي  »احمدية»،  املسمى 

املتواجد   54/1861 رقم  العقاري 

دائرة  الغوازي،  الترابية  بالجماعة 

قرية با حممد، إقليم تاونات، ابتداء 

إلى غاية   2122 يوليو   29 تاريخ  حن 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   8

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقبين 

سقي  أجل  حن  حنهما،  املاء  وجلب 

شركة  لفائدة  هكتارا   121 حساحة 

في شخص حمثلها   SOLPRO SARL

القانوني.

39

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   8 بتاريخ  ح.ج/2122/1151 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

احساين»،  سيدي  »لعيون  املسمى 

 11 8 ص  ذي عقد حليكة ض بعدد 

املتواجد بالجماعة الترابية الزراردة، 

حن  ابتداء  تازة،  إقليم  تاهلة،  دائرة 

 8 غاية  إلى   2122 يوليو   29 تاريخ 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيدة  لفائدة  هكتارا   1,4227

لب0اقة  الحاحلة  حليكة  احزيان 

.D417131 التعريف الوطنية

40
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1144 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي  قايدة»،  »عوينة  املسمى 

املتواجد   59/25119 رقم  العقاري 

دائرة  والل،  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  حكناس،  إقليم  عرحة،  عين 

حن تاريخ 25 يوليو 2122 إلى غاية 3 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

عكيف  السيد  لفائدة  هكتارا   1,51

التعريف  لب0اقة  الحاحل  يوسف 

.D144873 الوطنية

41

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1145 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   ،«2 »بوزناد  املسمى 

املتواجد   15/129889 العقاري رقم 

دائرة  وليلي،  الترابية  بالجماعة 

حن  ابتداء  حكناس،  إقليم  زرهون، 

 3 غاية  إلى   2122 يوليو   25 تاريخ 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد الحبيب   4,23

التعريف  لب0اقة  الحاحل  بوصوف 

.D217593 الوطنية

42

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1143 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى »بوفرو»، ذي الرسم العقاري 

رقم 59/111647 املتواجد بالجماعة 

عين  دائرة  الجمعة،  عين  الترابية 

حن  ابتداء  حكناس،  إقليم  عرحة، 

 3 غاية  إلى   2122 يوليو   25 تاريخ 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد نفاتي   1,5641

عبد االله الحاحل لب0اقة التعريف 

.G57351 الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1141 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   ،«2 »لعميم  املسمى 

املتواجد   67/16675 رقم  العقاري 

بالجماعة الترابية لقصير، دائرة عين 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

حن تاريخ 25 يوليو 2122 إلى غاية 3 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

التجاني  السيد  لفائدة  هكتارات   2

التعريف  لب0اقة  الحاحل  احمد 

.C252136 الوطنية

44

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   6 بتاريخ  ح.ج/2122/1125 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى »جعفر»، ذي الرسم العقاري 

املتواجد بالجماعة   27/21652 رقم 

أكلموس،  دائرة  الحما2،  الترابية 

 25 حن تاريخ  ابتداء  إقليم خنيفرة، 

أغس0س   3 غاية  إلى   2122 يوليو 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

الترخيص بإنجاز ثالث ثقوب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنها،  املاء 

5,4824 هكتارا لفائدة السيد جعفر 

التعريف  لب0اقة  الحاحل  حممد 

.D31649 الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   6 بتاريخ  ح.ج/2122/1117 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ذي ح0لب  الخلفي»،  »حلك  املسمى 

املتواجد   16/3187 رقم  التمفيظ 

بويميى  ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الحجاحة، 

 25 تاريخ  حن  ابتداء  الخميسات، 

أغس0س   3 غاية  إلى   2122 يوليو 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1,4441 

هكتارا لفائدة السيد الخلفي حممد 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.X116324

46

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   6 بتاريخ  ح.ج/2122/1121 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   ،«397 »الدالية  املسمى 

املتواجد   16/25716 رقم  العقاري 

باشوية  تيفلت،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2122 يوليو   25 تاريخ  حن 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   3

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء حنه، حن أجل االستعمال 

حديوي  السيد  لفائدة  املنزلي 

العبادي  نجات  والسيدة  هللا  عبد 

الحاحلين لب0اقتي التعريف الوطنية 

.PZ817432و XA21999

47

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1141 

الق0عة  على  سيجرى  الذي   2122

»فدان  املسمى  باملكان  األرضية 

ذات  احميجار،  دوار  بتراب  الكبير» 

عقد بيع عقار بتاريخ 5 فبراير 2114، 

زوحي،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

حن  ابتداء  إقليم وزان،  دائرة زوحي، 

 5 غاية  إلى   2122 يوليو   27 تاريخ 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء حنه، حن أجل االستعمال املنزلي 

املاشية لفائدة السيد التهاحي  وإرواء 

التعريف  لب0اقة  الحاحل  وردي 

.LC63771 الوطنية

48
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1135 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي  »بيكيكي»،  املسمى 

العقاري رقم R/21618 الكائن بقبيلة 

 5 س  األرا�ضي  ضم  حن0قة  املختار 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

بهت،  دائرة  حختار،  قيادة  الكاحل، 

إقليم سيدي قاسم، ابتداء حن تاريخ 

27 يوليو 2122 إلى غاية 5 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1,8388 

هكتارا لفائدة السيد ابراهيم احميد 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.GN22688

49

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1136 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ذي   ،«2565 بقعة  »حدادة  املسمى 

 13/119958 رقم  العقاري  الرسم 

طريق  حدادة  بتجزئة  الكائن 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  حهدية 

دائرة   ،5 امللحقة اإلدارية  القني0رة، 

اوالد اوجيه، إقليم القني0رة، ابتداء 

حن تاريخ 27 يوليو 2122 إلى غاية 5 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   1,1181

لب0اقة  الحاحل  غانم  الرحيم  عبد 

.AB74162 التعريف الوطنية

50

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1137 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى  باملكان  »الق0ارة»،  املسمى 

الساللية  للجماعة  التابع  الق0ارة 

الق0ارة ذي شهادة إدارية رقم 1374 

املتواجد   2122 يونيو   13 بتاريخ 

احممد  سيدي  الترابية  بالجماعة 

الشلح، قيادة أوالد نوال، دائرة ورغة 

إقليم سيدي قاسم، ابتداء حن تاريخ 

27 يوليو 2122 إلى غاية 5 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

دوار  حسجد  تزويد  أجل  حن  حنه، 
الق0ارة باملاء لفائدة السيد الق0اري 

نور الدين الحاحل لب0اقة التعريف 

.GN47685 الوطنية

51

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1132 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

التابع  »عريض»  املدعو  الجماعي 

فرقة  العماحرة  الساللية  للجماعة 

رقم  إدارية  شهادة  ذي  الزعيترات، 

املتواجد   2122 يونيو   13 بتاريخ   28

دائرة  املكرن،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  القني0رة،  إقليم  بنمنصور، 

إلى غاية   2122 يوليو   27 تاريخ  حن 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   5

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

هكتارا لفائدة السيد   2,31 حساحة 

حممد كراع الحاحل لب0اقة التعريف 

.G131166 الوطنية

52

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1133 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   ،«III »املرزاقة  املسمى 

الكائن   R/16515 رقم  العقاري 

بقبيلة أوالد يميى املتواجد بالجماعة 

دائرة  ازغار،  قيادة  ازغار،  الترابية 

سيدي  إقليم  سليمان،  سيدي 

سليمان، ابتداء حن تاريخ 5 أغس0س 

 2122 أغس0س   3 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

سقي حساحة 1,5413 هكتارا لفائدة 

السيد عصا2 نجوي الحاحل لب0اقة 

.GA117251 التعريف الوطنية

53

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1126 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

باملكان  »جيالالت»  املدعو  الجماعي 

للجماعة  التابع  جسالالت  املسمى 

شهادة  ذي  جيالالت،  الساللية 

املتواجد   33/2122 رقم  االستغالل 

الصفافعة،  الترابية  بالجماعة 

دائرة القصيبية،  قيادة الصفافعة، 

حن  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

 5 غاية  إلى   2122 يوليو   27 تاريخ 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد بنعي�ضى   1,51

التعريف  لب0اقة  الحاحل  الصمكة 

.GA121216 الوطنية

54

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1127 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ذي   ،«P.D.N A2a-131« املسمى 

 58/43912 رقم  العقاري  الرسم 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابي  سيدي  باشوية  القنادل،  ابي 

حن  ابتداء  سال،  إقليم  القنادل، 

 4 غاية  إلى   2122 يوليو   26 تاريخ 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حديقة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكتارا   1,1151 حساحتها  املنزل 

البورابية  الجياللي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.A511396

55

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1128 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

»املراحلة»،  الجماعي باملكان املسمى 

الدواغر  الساللية  للجماعة  التابع 

 17 بهت ذي شهادة االستغالل رقم 

املتواجد   2122 يونيو   15 بتاريخ 

قيادة  الصفافعة  الترابية  بالجماعة 

إقليم  دائرة القصيبية،  الصفافعة، 

سيدي سليمان، ابتداء حن تاريخ 28 

أغس0س   5 غاية  إلى   2122 يوليو 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1,1384 

هكتارا لفائدة السيد ادريس لخضر 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.GA18648

56
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1129 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   ،«15 »حويلحة  املسمى 

العقاري رقم R/35124 الكائن بقبيلة 

بالجماعة  املتواجد  احممد  اوالد 

قيادة  حمادي،  بن  أوالد  الترابية 

سليمان،  دائرة  حمادي،  بن  أوالد 

حن  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

 5 غاية  إلى   2122 يوليو   27 تاريخ 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

2,4416 هكتارا لفائدة السيد العلمي 

العيساوي الحاحل لب0اقة التعريف 

.GA3761 الوطنية

57

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1131 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ذي   ،«811  - »لوفالون  املسمى 

 13/185165 رقم  العقاري  الرسم 

حي  اوجيه  اوالد  املدعو  املحل 

لوفالون، املتواجد بالجماعة الترابية 

دائرة   ،4 امللحقة اإلدارية  القني0رة، 

اوالد اوجيه، إقليم القني0رة، ابتداء 

حن تاريخ 27 يوليو 2122 إلى غاية 5 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد الجوطي   1,12

التعريف  لب0اقة  الحاحل  السعيد 

.G267779 الوطنية

58

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1116 
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
رقم  العقاري  الرسم  ذي  الجماعي 
 39 اإلداري  )التمديد   31/47192
دوار  »حزارع  املسمى  باملكان  سابقا( 
رابريدعة»، التابع للجماعة الساللية 
رقم  االستغالل  شهادة  ذي  تكنة 
املتواجد   2122 حاي   31 بتاريخ   56
تكنة  قيادة  ثكنة  الترابية  بالجماعة 
إقليم  الشراردة،  دائرة  ال0الب،  بير 
 25 تاريخ  حن  ابتداء  سيدي قاسم، 
أغس0س   3 غاية  إلى   2122 يوليو 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء حنه، 
هكتارا   3,51 حن أجل سقي حساحة 
لفائدة السيد حممد الركني الحاحل 
.GK8337 لب0اقة التعريف الوطنية
59

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   5 بتاريخ  ح.ج/2122/1117 
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى »بالد بن البركة»، ذي الرسم 
شهادة  وذي   R/7946 رقم  العقاري 
أبريل   27 بتاريخ   149 رقم  إدارية 
حالك،  بني  بقبيلة  الكائن   2122
سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 
نوال،  أوالد  قيادة  الشلح،  احممد 
قاسم،  سيدي  إقليم  ورغة،  دائرة 
إلى   2122 يوليو   25 حن تاريخ  ابتداء 
بمث علني   2122 أغس0س   3 غاية 
بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل سقي 
لفائدة  هكتارا   4,5897 حساحة 
السيد بلبركة ياسين الحاحل لب0اقة 

.C568131 التعريف الوطنية
60

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   5 بتاريخ  ح.ج/2122/1115 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى »جنان الجماعة»، ذي الرسم 

الكائن اوالد   R/17729 العقاري رقم 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  يميى 

اإلدارية  امللحقة  سليمان،  سيدي 

سيدي  إقليم  سليمان،  باشوية   ،1

يوليو   25 حن تاريخ  ابتداء  سليمان، 

 2122 أغس0س   3 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

تزويد حما2 باملاء لفائدة السيد عبد 

لب0اقة  الحاحل  رضواني  الل0يف 

.V2438 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   7 بتاريخ  ح.ج/2122/1138 

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى »اوالد احليك» باملكان املسمى 

اوالد احليك التابع للجماعة الساللية 

ذي شهادة االستغالل  اوالد احليك، 

 2122 ابريل   21 بتاريخ   78 رقم 

املتواجد بالجماعة الترابية الحدادة، 

دائرة احواز  قيادة احواز القني0رة، 

ابتداء  القني0رة،  إقليم  القني0رة، 

حن تاريخ 27 يوليو 2122 إلى غاية 5 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد حممد عسيلة 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.A251189
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   7 بتاريخ   2122/1139

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  العسال  دخلة 

بالجماعة  املتواجد   R/12318 رقم 

املناصرة،  قيادة  املناصرة،  الترابية 

القني0رة،  إقليم  بنمنصور،  دائرة 

إلى   2122 يوليو   27 حن تاريخ  ابتداء 

بمث علني   2122 أغس0س   5 غاية 

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

حن أجل سقي  حنه،  بئر وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   1 حساحة 

الحاحل  حعه  وحن  الناصري  يوسف 

.A26416 لب0اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   7 بتاريخ   2122/1131

الذي سيجري على العقار املسمى بالد 

�ضي عالل V ذي الرسم العقاري رقم 

الكائن بقبيلة الصفافعة   R/11113

الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة  قيادة القصيبية،  الصفافعة، 

تاريخ حن  ابتداء  سليمان،   سيدي 

27 يوليو 2122 إلى غاية 5 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1 حساحة  سقي  أجل  حن  حنه، 

الشراد  الكبير  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.GA24936

64
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1154

الجماعي  العقار  على  سيجري  الذي 

التوازيط  بنعيش  اوالد  املدعو 

الساللية  للجماعة  التابع  الجنوبية 

الجنوبية  التوازيط  بنعيش  اوالد 

بتاريخ   98 رقم  إدارية  شهادة  ذي 

بالجماعة  املتواجد   2122 حاي   24

دائرة احواز  الترابية عاحر السفلية، 

ابتداء  القني0رة،  إقليم  القني0رة، 

إلى غاية  2122 يوليو   27 تاريخ   حن 

5 أغس0س 2122 بمث علني في شأن 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

1,4334 هكتارا لفائدة السيد حممد 

التعريف  لب0اقة  الحاحل  العرجة 

.G41478 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1151

الجماعي  العقار  على  سيجري  الذي 

املدعو دهس التابع للجماعة الساللية 

االستغالل  شهادة  ذي  رحو  اوالد 

بالجماعة  املتواجد   13/2122 رقم 

قيادة عاحر  الترابية عاحر الشمالية، 

إقليم  القصيبية،  دائرة  الشمالية، 

سيدي سليمان، ابتداء حن تاريخ 27 

أغس0س   5 غاية  إلى   2122 يوليو 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1 هكتارا 

لفائدة السيد الهراس احمد الحاحل 

.G17653 لب0اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1157

الذي سيجري على السكن الوظيفي 

15 التابع للملك الخاص للدولة  رقم 

املتواجد  الشاطئ  بمهدية  الكائن 

حهدية،  باشوية  حهدية،  بالجماعة 

تاريخ حن  ابتداء  القني0رة،   إقليم 

27 يوليو 2122 إلى غاية 5 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1,1141 

هكتارا لفائدة السيدة كريمة ف0ين 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 

.BE415451
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   7 بتاريخ   2122/1134

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي   2442 بقعة  حدادة 

الكائن   13/119846 رقم  العقاري 

بتجزئة حدادة طريق حهدية املتواجد 

بالجماعة الترابية القني0رة، املحلقة 

5، دائرة أوالد اوجيه، إقليم  اإلدارية 

القني0رة، ابتداء حن تاريخ 27 يوليو 

 2122 أغس0س   5 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

سقي حديقة املنزل حساحتها 1,1181 

زعنون  عبلة  السادة  لفائدة  هكتارا 

لب0اقتي  الحاحالن  التكاية  وعمر 

G486711 الوطنية   التعريف 

.G491162 و
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1156

الذي سيجري على الق0عة األرضية 

قفى  علي  املسمى  باملكان  الكائنة 

ذات  الهساكرة  دوار  بتراب  السيد 

باالستغالل  تتعلق  إدارية  شهادة 

 2122 يونيو   11 بتاريخ   1761 رقم 

زوحي،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

قيادة زوحي، دائرة زوحي، إقليم وزان، 

إلى   2122 يوليو   27 حن تاريخ  ابتداء 

غاية 5 أغس0س 2122 بمث علني في 

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء حنه، حن أجل االستعمال 

السيد  لفائدة  املاشية  وارواء  املنزلي 

لب0اقة  الحاحل  النادي  رشيد 

.GM88267 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   8 بتاريخ   2122/1155

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بسمة FH3 ذي الرسم العقاري عدد 

اوجيه  بأوالد  الكائن   13/36425

بالجماعة الترابية القني0رة، املحلقة 

4، دائرة أوالد اوجيه، إقليم  اإلدارية 

القني0رة، ابتداء حن تاريخ 27 يوليو 

 2122 أغس0س   5 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

السيد  لفائدة  باملاء  الحما2  تزويد 

لب0اقة  الحاحل  الرحيم  عبد  زروق 

.Y19991 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   6 بتاريخ   2122/1124

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  سليب  بالد 

الكائن بقبيلة عاحر   R/11533 عدد 

عاحر  الترابية  بالجماعة  السفلية 

الشمالية،  عاحر  قيادة  الشمالية، 

سيدي  إقليم  القصيبية،  دائرة 

يوليو   25 حن تاريخ  ابتداء  سليمان، 

 2122 أغس0س   3 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

سقي حساحة 1,3552 هكتارا لفائدة 

لحمادي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 

.AA18693
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   6 بتاريخ   2122/1123

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بالد اشنينة ذي الرسم العقاري عدد 

عدد  إدارية  شهادة  وذي   R/28968

الكائن   2122 يونيو   6 بتاريخ   176

و1   7 ب  األرا�ضي  ضم  بمن0قتي 

بالجماعة  املتواجد  قسم  و1  قسم 

الترابية ارحيالت، قيادة حختار، دائرة 

ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم  بهت، 

إلى غاية  2122 يوليو   25 تاريخ   حن 

3 أغس0س 2122 بمث علني في شأن 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

2,3691 هكتارا لفائدة السيد حيلود 

بن عبوبية الحاحل لب0اقة التعريف 

.G51336 الوطنية

72
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 يوليو   6 بتاريخ   2122/1122
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
عدد  العقاري  الرسم  ذي  ربيالت 
رقم  إدارية  شهادة  وذي   31/4275
الكائن   2122 يونيو   9 بتاريخ   162
بمن0قة ضم األرا�ضي املسماة اوالد 
الترابية  بالجماعة  املتواجد  اخليفة 
الخنيشات، قيادة الخنيشات، دائرة 
ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم  ورغة، 
إلى غاية  2122 يوليو   25 تاريخ   حن 
3 أغس0س 2122 بمث علني في شأن 
حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
 5 حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 
هكتارا لفائدة السيد التهاحي الجباري 
الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.G98611
73

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   6 بتاريخ   2122/1118 ح.ج 
العقار  على  سيجري  الذي   2122
 A2-FOUR العربي  املغرب  املسمى 
العقاري  الرسم  ذي   HAMMAM
باملغرب  الكائن   13/32712 رقم 
الترابية  بالجماعة  املتواجد  العربي، 
القني0رة، املحلقة اإلدارية 13، دائرة 
أوالد اوجيه، إقليم القني0رة، ابتداء 
إلى غاية  2122 يوليو   25 تاريخ   حن 
في  علني  بمث   2122 أغس0س   3
شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
وجلب املاء حنه، حن أجل تزويد حما2 
لفائدة السادة فاطمة يوسفي  باملاء 
وكريمة اليوسفي الحاحلتان لب0اقتي 
D177691 الوطنية   التعريف 

.D122151 و
74

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   6 بتاريخ   2122/1116 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  اوالد جراي ذي  املسمى بالد 

املتواجد   R/15816 عدد  العقاري 

قيادة  بالجماعة الترابية لال حيمونة، 

إقليم  دائرة لال حيمونة،  لال حيمونة، 

القني0رة، ابتداء حن تاريخ 25 يوليو 

 2122 أغس0س   3 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

سقي حساحة 1 هكتارا لفائدة السيد 

لب0اقة  الحاحل  الصحراوي  لحسن 

.GB177931 التعريف الوطنية

75

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   6 بتاريخ   2122/1114

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي   P.D.N B13a-L12

الكائن   58/51311 رقم  العقاري 

اسبي0ة  اوالد  بوقنادل  ببلدية 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابي  سيدي  باشوية  القنادل،  ابي 

القنادل، إقليم سال، ابتداء حن تاريخ 

25 يوليو 2122 إلى غاية 3 أغس0س 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   2122

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

حنزل  حديقة  سقي  أجل  حن  حنه، 

1,11 هكتارا لفائدة السيد  حساحتها 

لب0اقة  الحاحل  الحق حيداني  عبد 

.D371488 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1111

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بالد لويزات ذي امل0لب رقم 32927ر 

الواقع بمشرع بلقصيري حن0قة ضم 

األرا�ضي ب 7 وذي شهادة إدارية رقم 

188 بتاريخ 14 يونيو 2122 املتواجد 

قيادة  ارحيالت،  الترابية  بالجماعة 

سيدي  إقليم  بهت،  دائرة  حختار، 

يوليو   25 تاريخ  حن  ابتداء  قاسم، 

 2122 أغس0س   3 غاية  إلى   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي حساحة 3 هكتارات لفائدة 

السيد حممد اللويز الحاحل لب0اقة 

.GN2412 التعريف الوطنية

77

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   6 بتاريخ   2122/1121 ح.ج 

الق0عة  على  سيجري  الذي   2122

بمزارع  الكائنة  الفالحية  األرضية 

إقرار  ذات  والعناصر  الخرفان  دوار 

 2118 أبريل   9 واعتراف بعقار بتاريخ 

زوحي،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

قيادة زوحي، دائرة زوحي، إقليم وزان، 

إلى   2122 يوليو   25 حن تاريخ  ابتداء 

بمث علني   2122 3 أغس0س  غاية 

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب 

سقي حساحة هكتارا لفائدة السيدة 

لب0اقة  الحاحلة  الكرش  فاطمة 

.LC145167 التعريف الوطنية

78

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1112

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  شريكة 

الكائن بقبيلة اوالد يميى   R/14748

ازغار،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة سيدي سليمان،  قيادة ازغار، 

حن  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2122 يوليو   25  تاريخ 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   3

 4 بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن 

أثقاب وجلب املاء حنها، حن أجل سقي 

شركة  لفائدة  هكتارا   167 حساحة 

حمثلة   SLIMANE HAYATI SARL

السيد  القانوني  حمثلها  شخص  في 

لب0اقة  الحاحل  الشاوي  فيصل 

.BE515544 التعريف الوطنية

79

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   5 بتاريخ   2122/1119 ح.ج 

املسمى  على  سيجري  الذي   2122

عدد  العقاري  الرسم  ذي   3 حما2 

H/2813 املتواجد بالجماعة الترابية 

دائرة   ،7 امللحقة اإلدارية  القني0رة، 

ابتداء  القني0رة،  إقليم  الساكنية، 

إلى غاية  2122 يوليو   25 تاريخ   حن 

3 أغس0س 2122 بمث علني في شأن 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء حنه، حن أجل تزويد حما2 باملاء 

السيدة شريفة فاصلة وحن  لفائدة 

التعريف  لب0اقة  الحاحلة  حعها 

.A761313 الوطنية

80
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 يوليو   5 بتاريخ   2122/1118

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ذي الرسم العقاري عدد   2 دحمان 

بالجماعة  املتواجد   13/14798

املناصرة،  قيادة  املناصرة،  الترابية 

القني0رة،  إقليم  بنمنصور،  دائرة 

 2122 يوليو   25 تاريخ  حن  ابتداء 

بمث   2122 أغس0س   3 غاية  إلى 

الترخيص  حشروع  شأن  في  علني 

حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   3,8282 حساحة  أجل سقي 

ابراهيم  اضبجي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.G283518

81

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1182 بتاريخ 14 يوليو 

الذي سيجري على العقار املسمى بالد 

32927ر  عدد  امل0لب  ذي  لويزات 

املتواجد بمن0قة ضم األرا�ضي ب 7 

بتاريخ  191 عدد  إدارية   وشهادة 

املتواجد بالجماعة   2122 يونيو   14

الترابية ارحيالت، قيادة حختار، دائرة 

ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم  بهت، 

 حن تاريخ 3 أغس0س 2122 إلى غاية

في  علني  بمث   2122 أغس0س   12

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا   4 حساحة 

حو�ضى لويز الحاحل لب0اقة التعريف 

.G82963 الوطنية

82

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1184 بتاريخ 14 يوليو 

الجماعي  العقار  على  سيجري  الذي 

املدعو بئر االحمر باملكان املسمى داكة 

بتاريخ   7 ذي شهادة االستغالل رقم 

املتواجد بالجماعة   2122 فبراير   26

باشوية  قيادة عاحر،  الترابية عاحر، 

حن  ابتداء  سال،  إقليم  عاحر، 

غاية إلى   2122 أغس0س   3  تاريخ 

علني  بمث   2122 أغس0س   12

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب 

لفائدة  هكتارا   1,51 حساحة  سقي 

السيد قربوع هشا2 الحاحل لب0اقة 

.AB515996 التعريف الوطنية

83

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1186 بتاريخ 14 يوليو 

املسمى  امللك  على  سيجري  الذي 

تيرس بن ال0اهر ذي الرسم العقاري 

يميى  اوالد  بقبيلة   R/11113 عدد 

ازغار،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليمان، 

سليمان، ابتداء حن تاريخ 3 أغس0س 

 2122 أغس0س   12 إلى غاية   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

سقي حساحة 5,5961 هكتارا لفائدة 

الحاحل  حممد  الشبيكي  السيد 

.G63 لب0اقة التعريف الوطنية

84

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1165 بتاريخ 12 يوليو 

الفالحية  الذي سيجري على االرض 

البورية حن توزيع املغفور له حممد 

الكائن  تراه  هللا  طيب  الخاحس 

رقم  تمت  الكبارثة  الرزيما  بمزارع 

 246 الفالحي  باملركز   6159 الزبون 

بتاريخ   216 ذات شهادة إدارية عدد 

بالجماعة  املتواجد   2122 17 يونيو 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  دار  الترابية 

حن  ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم 

إلى غاية  2122  تاريخ فاتح أغس0س 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   11

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا   2 حساحة 

لب0اقة  الحاحل  هللا  عبد  احميمة 

.GN27692 التعريف الوطنية

85

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1161 بتاريخ 12 يوليو 

الذي سيجري على الق0عة األرضية 

إدارية  شهادة  ذات  السها2  املسماة 

 2122 يونيو   28 بتاريخ   1951 عدد 

زوحي،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

حن  ابتداء  إقليم وزان،  دائرة زوحي، 

إلى غاية   2122 تاريخ فاتح أغس0س 

في  علني  بمث   2122 11 أغس0س 

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء حنه، حن أجل االستعمال 

السيد  لفائدة  املاشية  وإرواء  املنزلي 

لب0اقة  الحاحل  توفيق  اسماعيل 

.LC41262 التعريف الوطنية

86

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1171 بتاريخ 12 يوليو 

املسمى  امللك  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   2 النجاح 

ضم  بمن0قة  الكائن   31/36188

بالجماعة  املتواجد   11 ب  األرا�ضي 

الترابية بير ال0الب، دائرة الشراردة، 

حن  ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم 

إلى غاية  2122  تاريخ فاتح أغس0س 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   11

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

السيد  لفائدة  هكتارا   5 حساحة 

لب0اقة  الحاحل  بيريني  التهاحي 

.G154161 التعريف الوطنية

87

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1168 بتاريخ 12 يوليو 

املدعو  العقار  على  سيجري  الذي 

صحيفة   219 بعدد  ضمن  الدكارة 

بتاريخ  67 كناش األحالك رقم   235 

املتواجد   2121 أغس0س   9

دائرة  زوحي،  الترابية  بالجماعة 

حن تاريخ  ابتداء  إقليم وزان،  زوحي، 

غاية إلى   2122 أغس0س   فاتح 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   11

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء حنه، حن أجل االستعمال 

بويا  فاطمة  السيدة  لفائدة  املنزلي 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحلة 

.GM24994

88
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ   2122/1164 ح.ج 

امللك  على  سيجري  الذي   2122

العقاري  الرسم  ذي  حسلط  املسمى 

بني  بقبيلة  الكائن   R/42112 عدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  حالك 

إقليم  ورغة،  دائرة  الخنيشات، 

تاريخ  حن  ابتداء  قاسم،  سيدي 

غاية إلى   2122 أغس0س   فاتح 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   11

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا   1,7272 حساحة 

السيد حممد بنممزة الحاحل لب0اقة 

.G164437 التعريف الوطنية

89

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1179 بتاريخ 13 يوليو 

الذي سيجري على امللك املسمى طيب 

3 ذي الرسم العقاري رقم 37414/13 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

سليمان،  سيدي  دائرة  سليمان، 

حن  ابتداء  سليمان،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2122 أغس0س   2  تاريخ 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   11

بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن 

غسل  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

ف0يمة  السيدة  لفائدة  السيارات 

التعريف  لب0اقة  الحاحلة  طيب 

.G16582 الوطنية

90

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   12 بتاريخ   2122/1166 ح.ج 

امللك  على  سيجري  الذي   2122

العقاري  الرسم  املسمى حرزاقة ذي 

اوالد  بقبيلة  الكائن   R/15362 رقم 

الترابية  بالجماعة  املتواجد  يميى 

إقليم  دائرة سيدي سليمان،  ازغار، 

تاريخ  حن  ابتداء  سليمان،  سيدي 

غاية إلى   2122 أغس0س   فاتح 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   11

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا   7,5657 حساحة 

السيد التاجر حممد الحاحل لب0اقة 

.GA49113 التعريف الوطنية

91

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   15 بتاريخ   2122/1185 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  ذي  بالد حص0افوي  املسمى 

املتواجد   K/21914 رقم  العقاري 

بورزوين،  آيت  الترابية  بالجماعة 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائرة 

 2122 أغس0س   8 حن تاريخ  ابتداء 

بمث   2122 أغس0س   27 إلى غاية 

علني في شأن حشروع الترخيص بمفر 

حن أجل سقي  حنه،  بئر وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   4 حساحة 

لب0اقة  الحاحل  املص0فاوي  اوعلي 

.D619766 التعريف الوطنية

129

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   15 بتاريخ   2122/1187 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   2122

شهادة  ذي  د1  الحي  عبد  املسمى 

املتواجد   59/16317 رقم  امللكية 

بالجماعة الترابية ب0يط، دائرة عين 

ابتداء  الحاجب،  إقليم  تاوجدات، 

حن تاريخ 8 أغس0س 2122 إلى غاية 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   17

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  حن  حنه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتارا   1,3551 حساحة 

حعه  وحن  حممد  الرا�ضي  السيد 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.D613787

130

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1192 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ركبة الجوج ذي عقد شراء ض بعدد 

بالجماعة  املتواجد   412 ص   369

دائرة تيفلت،  الترابية حقا2 ال0لبة، 

تاريخ حن  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

غاية  إلى   2122 أغس0س   3

9 أغس0س 2122 بمث علني في شأن 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد سعدان   2,22

التعريف  لب0اقة  الحاحل  الحسين 

.D195453 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122  2122/1181 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»بورجيعة» ذي الرسم العقاري رقم 

بالجماعة  املتواجد   16/67468

دائرة  الصفاصيف،  الترابية 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

 2122 أغس0س   3 حن تاريخ  ابتداء 

بمث   2122 أغس0س   12 إلى غاية 

الترخيص  حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه حن أجل 

لفائدة  هكتارا   6,31 حساحة  سقي 

السيد سماللي جواد، الحاحل لب0اقة 

.G364787 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1181 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

4» ذي الرسم العقاري رقم  »خليوي 

بالجماعة  املتواجد   15/171335

حول  سليمان  سيدي  الترابية 

الكيفان، دائرة أحواز حكناس، إقليم 

حكناس، ابتداء حن تاريخ 3 أغس0س 

 2122 أغس0س   12 إلى غاية   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

حنه حن أجل  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

سقي حساحة 1 هكتارا لفائدة السيد 

حممد عبد الصمد بوتميرة والسيدة 

ريم سقاط، الحاحلين لب0اقتي التعريف 

.S473559و D425427 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1183 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»عقار جماعي» ذي شهادة إدارية رقم 

41/2122 املتواجد بالجماعة الترابية 

إقليم  دائرة أحواز حكناس،  حجاط، 

حكناس، ابتداء حن تاريخ 3 أغس0س 

 2122 أغس0س   12 إلى غاية   2122

بمث علني في شأن حشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه حن أجل 

سقي حساحة 1,3715 هكتارا لفائدة 

السيدة حمان نجية، الحاحلة لب0اقة 

.QA48184 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1188 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ح0لب  حوضوع  فالحية»  »أرض 

ذات  ك/11699  عدد  التمفيظ 

املتواجد   33 عدد  إدارية  شهادة 

دائرة  بالجماعة الترابية عين كرحة، 

ابتداء  حكناس،  إقليم  عرحة،  عين 

 حن تاريخ 3 أغس0س 2122 إلى غاية 

علني  بمث   2122 أغس0س   12

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

سقي  أجل  حن  حنه  املاء  وجلب  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارا   2 حساحة 

لب0اقة  الحاحل  عبد هللا،  بوحرشة 

.D186559 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1199 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاري  الرسم  ذي  »بوشيخ» 

بالجماعة  املتواجد   67/25999

عين  دائرة  هللا،  حرز  آيت  الترابية 

تاوجدات، إقليم الحاجب، ابتداء حن 

 17 إلى غاية  تاريخ 8 أغس0س 2122 

بمث علني في شأن   2122 أغس0س 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه  املاء 

 T8 IMMO 1,7175 هكتار لفائدة شركة

في شخص حمثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1211 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   «1 »الحو�ضي 

بالجماعة  املتواجد   5/71371 عدد 

دائرة  اوخلفن،  آيت  الترابية 

حن  ابتداء  إقليم الحاجب،  أكوراي، 

غاية  إلى   2122 أغس0س   8  تاريخ 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   17

بئر  بمفر  الترخيص  حشروع  شأن 

وجلب املاء حنه حن أجل سقي حساحة 

السيد  لفائدة  هكتارات   4,9439

لب0اقة  الحاحل  ادريس،  الخروفي 

.D163281 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

يوليو   15 بتاريخ   2122/1212

العقارين  على  الذي سيجرى   2122

الرسم  ذي  »بوفلوس»  املسميين 

وبوفلوس   67/25126 العقاري عدد 

ذي الرسم العقاري عدد 67/25585 

املتواجدين بالجماعة الترابية إقدار، 

الحاجب،  إقليم  الحاجب،  دائرة 

ابتداء حن تاريخ 8 أغس0س 2122 إلى 

غاية 17 أغس0س 2122 بمث علني 

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

لفائدة  هكتارات   2,9771 حساحة 

السيد خوتي احماد، الحاحل لب0اقة 

.D81339 التعريف الوطنية

138

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1194 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

التمفيظ  ح0لب  ذي  عقة»  »فدان 

املتواجد بالجماعة   16/45875 رقم 

دائرة  الغندور،  سيدي  الترابية 

الخميسات، إقليم الخميسات، ابتداء 

 حن تاريخ 8 أغس0س 2122 إلى غاية 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   17

بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن 

حنه حن أجل االستعمال  وجلب املاء 

املنزلي وسقي حساحة 4 هكتارا لفائدة 

السيد بلع0ار العربي، الحاحل لب0اقة 

.X185964 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1195 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  »حليليح» 

بالجماعة  املتواجد   81/15187

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

حن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية  إلى   2122 أغس0س   8  تاريخ 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   17

بئر  بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن 

وجلب املاء حنه حن أجل سقي حساحة 

السيد  لفائدة  هكتارا   1,6919

لب0اقة  الحاحل  احمد،  العسا�ضي 

.XA72335 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122  2122/1196 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  »تجهيز» 

بالجماعة  املتواجد   16/56618

تيفلت،  باشوية  تيفلت،  الترابية 

حن  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية  إلى   2122 أغس0س   8  تاريخ 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   17

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء حنه حن أجل تزويد حما2 

باملاء لفائدة السيد السعدي حممد، 

الوطنية  التعريف  لب0اقة  الحاحل 

.XA3395
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1162 بتاريخ 12 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
الرسم  ذي   «1 العياشية  »حبروكة 
املتواجد   K/5113 عدد  العقاري 
بالجماعة الترابية ب0يط، دائرة عين 
تاوجدات، إقليم الحاجب، ابتداء حن 
إلى غاية   2122 تاريخ فاتح أغس0س 
في  علني  بمث   2122 أغس0س   11
شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 
حنه حن أجل االستعمال  وجلب املاء 
املاشية وسقي حساحة  املنزلي وإرواء 
5 هكتارات لفائدة السيد وزاني تهاحي 
الحاحل لب0اقة  حص0فى وحن حعه، 

.C621994 التعريف الوطنية
142

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1159 بتاريخ 12 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
ذي الرسم العقاري   «24 »ايت علي 
بالجماعة  املتواجد   67/3651 رقم 
الترابية آيت نعمان، دائرة الحاجب، 

تاريخ  حن  ابتداء  الحاجب،   إقليم 

غاية  إلى   2122 أغس0س   فاتح 

علني  بمث   2122 أغس0س   11

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 حساحة 

لب0اقة  الحاحل  خالد،  احهاوش 

.DA28592 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1173 بتاريخ 12 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري رقم   «1 »الرحل 

بالجماعة  املتواجد   67/14118

الترابية ب0يط، دائرة عين تاوجدات، 

تاريخ  حن  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

غاية  إلى   2122 أغس0س   فاتح 

في  علني  بمث   2122 أغس0س   11

شأن حشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء حنه حن أجل سقي حساحة 

السيدة  لفائدة  هكتارا   1,7458

لب0اقة  الحاحلة  تورية،  الحماحة 

.C61162 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1167 بتاريخ 12 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
ذي الرسم العقاري عدد  »أعراض» 
بالجماعة  املتواجد   67/21394
الترابية ايت اوخلفن، دائرة أكوراي، 
تاريخ  حن  ابتداء  الحاجب،   إقليم 
غاية  إلى   2122 أغس0س   فاتح 
علني  بمث   2122 أغس0س   11
بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 
حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 
السيد  لفائدة  هكتارات   5 حساحة 
لب0اقة  الحاحل  احمد،  الناصري 

.AE31665 التعريف الوطنية
145

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افتتاح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 2122 2122/1174 بتاريخ 12 يوليو 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
العقاري  الرسم  ذي   «2 »حمادوش 
67/19143 املتواجد بالجماعة  عدد 
الترابية آيت نعمان، دائرة الحاجب، 
تاريخ  حن  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

غاية  إلى   2122 أغس0س   فاتح 

11 أغس0س 2122 بمث علني في شأن 

حشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املنزلي  االستعمال  أجل  حنه حن  املاء 

الحاحل  يونس،  اوبيه  السيد  لفائدة 

.D753221 لب0اقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افتتاح البمث العلني
حديرة  أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2122 2122/1167 بتاريخ 15 يوليو 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  »أعراض» 

بالجماعة  املتواجد   67/21394

دائرة  اوخلفن،  ايت  الترابية 

حن  ابتداء  إقليم الحاجب،  أكوراي، 

غاية  إلى   2122 أغس0س   8  تاريخ 

علني  بمث   2122 أغس0س   17

بإنجاز  الترخيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 حساحة 

لب0اقة  الحاحل  احمد،  الناصري 

.AE31665 التعريف الوطنية
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